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 2 ناودعلا تاحفص ىلع ناه ربلا تاعفص

 ہم تم

 باتك اذهف :دعبو « هللا لوسر انديس ىلع مالسلاو ةالصلاو «هّل دمحلا

 مامإلا هيف در الاقم دعي يذلا ؛«ناودعلا تاحفص ىلع ناهربلا تاعفص»

 «بسيطخلا نيدلا بح ملق اهبتك ةتفاهتم تاملك ىلع - هللا رک ق کلا

 هرهظيف هفيز جرختسیو انب ادقن هدقنیو «همالک اهیف دّنفي يرثوكلا مامإلاو
 همالك ءانثأ ف ضرعتيو «ةلطابلا ىواعدلا هيلع ليخت ال يذلا ريصبلا ئراقلل

 اهليوأتب هل ملع ال ثيدحلا له نم ناك نمو «ةهبشملاو ةمسحلا ىلع مالكلل

 اذه ىلع هدعب نم هعبتا نم هعبتاو «تاهّرتلا هذه ف كلذ ببسب عقوف ؛اههقفو

 لصحي ىح يرثوكلا مامإلاك ملاع ىلع بحو مالک وهو «لالضلاو يغلا
Emباتكلا اذه رشنب یع دقو .مهدئاقع ق نوملسللا ر ملعلا کپ  

 ةنس يقرتلا ةعبطم ف كلذ لبق «يسدقلا نيدلا ماسح خيشلا فنصملا ذيمنت



 ناودعلا تاحفص ىلع ناهربلا تاعفص

 «يرثوكلا مامالل افوك رهاظلا تاقيلعت دحن باتكلا ءانثأ قو ھه )۱۳٤۸(

 “افا حضا ولا

 مامإلا ثٿارتو لئاسر ي ی ا ةيرهزألا ةبتكملا نألو

 ا دقو «باتكلا اذه رشنتو «رمألا اذه كلذب لمكتست يهف اذل ؛يرثوكلا

 ءنيلاعلا بر هلل دمحلاف «هيناعمو هينابم ةحص ىلع مايقلاب تفرشتو «هحيحصتل
 .ملسو «هبحصو هلاو دمحم انديس ىلع مالسلاو ةالصلاو

 /|هبتک

 لوغاشلا نهحرلا دبع دمحم



 e ناودعلا تاحفص ىلع ناهربلا تاعفص

 ميحرلا نحرلا هللا مسب

 ملسو هبحصو هلآو دمحم انديس ىلع هللا ىلصو «نيلاعلا بر هلل دمحلا
 ا

 هيف ءارهزلا ةلحج نم ءزجب ءالضفلا انباحصأ ضعب يلإ ىتأ دقف :دعبو
 هباصعأ تَحَكشتو هباووص عاض ملقب «ناتمو عاذقإو ناودع هؤلم لاقم

 اذه هنم دهعأ تنك امو نيكسملا تمحرف !مهفي ال اع ملكتيو حيصيو خ رصتسي

 ةزعلا هتذحخأو ءنايذهلا راودأ هبوانتت «ناهربلا ةزكو عيرص وه اذإف «نيفدلا ءادلا

 معي الو هلهح ىلع هلثم كرن نأ زوجي لهفأ «مسق الو هب هل نأش ال امیف مإلاب
 ؟ّلقُث الو اهوط ىلع هرافظأ ىبخت نأو

 ةجحلا ضهاني نمو «عرقي نأ بجي حفّصلا َرِإ حفصلا هيغطي ْنَم لب الك
 هللاو ةرك دعب ةرك انلو «ةرملا هذه يف يجاوب موقأف «عفصي نأ مزلي عاذقإلاب

 ۱ .ةيادهملا
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 ص ر

 e ٰيعأ كايإ :بيدألا بتاكلا اذه وأ لوقا

 نم اه ايف !اذه كلاقع تْعضو ثيح كسفن عضت نأ كب نظأ تنك ام

 يف ةلرتلا هذه هيلع تلرزن من «رباغلا ءزحلا يف «باتكلا» تظّرق ةطالس يف ةطاسب

 «ماهل إب آريس ةيناثلا فو «مانملا ق ارئاس ىلوألا ف تنك كنأل ءرضاحلا ددعلا
 و ا حتفلا بأ نبا بحلا «بيدألا بتاكلا نيتلاحلا ي تناو



 ناودعلا تاحفص ىلع ناه ربلا تاعفص €

 تنأ مصوت ال ةدارإلاو دصقلا نع ىتنم. ظفلي امل نعم نوكي ال ثيحو «تريغت

 .اضقانتم اطلع دعت الو «ةلاقمو ةلاقم نيب عفادتلاب

 هّتنطبت وأ كتنهم نم هتثرو ام اهلعل ةصاح ةحم ريحألا كناودعل هنأ ديب

 اذه لثم نأ يّرَحَقلا E ناک ایأو E نم

 تاملكلا هذه ىدص دتري امنإو !لطابلا رصني الو قتحلا رسكي ال جنشتلاو جيهتلا

 نلو الحم دحت مل اذإ سَّمْطُب ل يه امك أوت اهردصم ىلإ اهيناعم. ةعبشتم ةهيفسلا
”- 

 !ریج

 اغنإ لب !ةيملعلا ثاحبألا مجعم انمجعم يف عضوم َةَرْعَنلا هذه لثمل سيلو
 امأو «ةقيقحلا داور نأش وه امك فطاوعلا نع داعتبالاو ءةجحلاب ةجحلا عرق هيف

 باطخل لا ةبون تأت طقف كانهف لواطتم قحلل دناعم لطابب بغاشم مامأ انيقب اذإ

 كيلعف كناودع ىلع باسحلا كشقانأ اذنأ اهف !باّقشلا دناعملا اهمهفي ةجهلب

 ! با وجا

 يأف (مالسإلا ءاملع ىلع ناودعر :كلاقم ناونع يف كلوق امأ

 ءاملع عيمج ىلع ميظع ءادتعا يرجي» ناونعلا اذه نم عشبأ نوكي ناوذع

 ضرألا قراشم يف ملعلا لهأ نم ىأرم ىلع نوملسم فا دج لا

 !!يذهي اميف رسا يذبلا اذه الإ هيلإ هبتني الو ؛«ماع لبقو ماع نم اهراغمو

 لسهأ دنع هدقتعم لطاب ريغ يف - كرظن يف ماع ىلع تددر ينأ تبثت م ناف

 ملعلا أ دقن يف ئطاخ وأ ىطخم ىلع تيكنتلا ي عورشملا دحلا تزحو ةنسلا



 راذهملاو !تهابلا طبحختملا تنأف اکفإ هقلخن ناودع نم عقي نأ نع الضف مهقلاو

 ( ا

 معركلا ئراقلل نابل روتبم ريغ القن قيلعتلا يف هانلق ام تلقن تنك ولف

 نأ ثيحو !ميثألا يدتعملا وه نمو هيلإ يمرتو هيلع يوطنت ام ةرظن لوأب
 اعا ا ع فد نركب یا اط راه ا و اا

 يأ ةلاعثل وحلا افصو نيلبشلا يأ ةماسأ نع تلح مولعلا عابر نأ متيأر

 !مكحابصو مكئاسم يف مكحابضب نوكلا نؤلمت متذحأف نيصحلا

 متنك اهم نورهاحجت مذحأو «مكسفنأل ةمئأ لالضلا ةداق متذختا دقو

 ت رم وف رم 9 وا کر کاو کی هرات
 مالسإلا فعض نم صرفلا زاهتنا ةيوشحلا مكفالسأ لواح مكو !ران نم ًاصيمق

 !رصان الو مه يلو ال ىعرص قحلا ججح مهادرأف !رباغلا ق

 تن ملعت نأ بجي معن ؟(هدنع فقی دح هل نوکی نأ بجی) :لوقت

 لطابلا ىلع يضقي ثيح لفقي اغنإ قحلا نأ رجافلا كماملإ هنم دمتست نمو

 !هقه زيف

 فيرحت حقوأ نمف يحئارشلا يف دهف نبا هركذ ام كلقن دعب كلوق امأو

 ريغ كمالكو دهف نبا مالك نيب زجحي ال ةدحاو ةحفص يف هعضاوم نع ملكن
 ةبوجعأ هتلعج تنأو «رداونلاو حلملا يف ةبوجعأ لجرلا ناك اغنإو «دحاو رطس

 ةاورلا يف ركاذي هنوكو ءازجألا نم انركذ ام لاثمأب هتفرعمو اع



 ناودسلا تاحفص ىلع ناهربلا تاعفص ا

 ملع يف ظح بحاص هلعجي ال - عوبسأ ملع - ضئارفلاب همالإو نيرحأتملا

 !قحلا لهأ بهذم ىلع نيدلا لوصأ
 هشرع ىلع سلاجو دعاق هّنأو ىلاعت هلل دحلا تابثإ» له ملعلا لهأ لسف

 م اذإف !؟ةيوشحلا ةمسحلا ةلحن نم أ قحا لهآ دقتعم نم «ةقدانز ةرعاشألا نأو

 ديرت ثيح روهمجلا رظن نها ف ی لوا لغو اع

 ريغو يحئارشلا اهابأي لهاج ةقادص هذه :تلق اذإ نرذعاف هيلإ ناسحإلا

 . يحئارشلا

 هب رينتسي ام هيفو عبارلا نرقلا رخاوأ يف ةنسلا ةمئأ ضعب هركذ ام كيلإو

 اميف هللا فاخي نم دنع ةنيهب تسيل ةلأسملا نأ رابتعاب ةرانتسا ضعب قحلا بلاط

 .نآلل هيلع علطت م امم هلعلف «هب هفصي

 باتك يف يعفاشلا يدادغبلا روصنم وبأ مامإلا ذاتسألا ةنسلا فيس لاق

 عدتبم لك ريفكتب اولاق نيملكتملا رثكأو يرعشألا نإ :«تافصلاو ءامسألا»

 وأ دح وأ ةروص هل هدوبعم نأ معز نمك ؛رفك ىلإ تأ وأ ارفك هتعدب تناك

 a توكسلاو ةكرلا هلق رو وا ا

 هنإ :مهوق يق ناسارحخ ةمسحب ةيماّركلا ريفكت يف بل يذل لاكشإ الو

 هنو «ثتداوحلا لح هنأو «هش رعل سام هنأو «هتحګ  ةياشو 8 أ مسح لاعت
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 ىح باوص يحئارشلا هررقي ناك اه نأب رهاحت نأ امإ نآلا كيلعف

 .مرصحلا كينيع يف ًاقفنف هيلإ هانوزع ام ركنتو كرمأ ةيلح ىلع علطن

 يعفاشلا بهذملا هقف يف ةبوجعأ يحئارشلا لعج يق طسبتت كارأو

 ةمئأ دحأ هلوقي ام كنودف كلذك هنأ به !كدصق ءارو نم هللاو عقاولا فالخ

 :«ليقصلا فيسلا» يف يكبسلا يقتلا ةيعفاشلا

 الو «مهریغو تاشلا م در ةعامج داقتعا (ةيوشحلا يأ) اودسفأو]

 مهلضأ نَماهيلع بلغ وأ موقع تصقن نيذلا نيثدحلا ضعب نم اميس

 نسبا قشمدب هنامزب نيثدحما لضفأ ناك دقلو «ثيدحلاب نولوقي مُهُأ اودقتعاف

 يل كلذ ناكو «هسلجع اورضحب نأ نم مهنكّمُي الو مهثيدحت نم عنتمب ركاسع

 .ىهتنا [ةلذلا ةياغ نيلذتسم اوناكو ديهشلا نيدلا رون مايا

 نأ كايإف :ملإ...ةيماعلا ريغ ئراقلا ملعي امك ةيمألاور :كلوق امأو

 ئدابم نم نأل سرادملا ىدحإ يق وأ رهزألا يف بلاط رغصأ ةملكلا هذه َعمْس

 !!«هلثم يمأل الا يمألا ةمامإ حصت الو» يمالسإلا هقفلا سورد ف هنوقلتي ام

 ةباتكلا ملعت ريغ نم همأ هتدلو ام ىلع يقب ْنَم ىمألا نأ لهحت نأ بيجع حف

Nملسو هلآو هيلع هللا ىلص مركلا يلا يف ىمظع ةزحعم ةيمألاو ! 

Eالإ امامإ يمألا ذختي لهفأ !تالآلا ةمالس دنع ةصقنمو  

 ! ؟هلغم یمآ



 ناودعلا تاحفص ىلع ناهربلا تاعفص 0

 ق اصلا تخ ن فلا و أ نم يردي مجنملا الو يردأ الو

 مكف !؟يحاصلا نأش اذه سيلو ملعلا لهأ نم ءارصبلا يف مالكلا لإ مهرئاصب

 حبصأف هتريصب رون يف ةدايزب كلذ نم هّضوعف رصبلا ةمعن هللا هبلس ريصب نم

 قف لاقل ةمالعلا ريبكلا ذاتسألاك مولع وأ ملعيف رهاب ظح بحاص

 ف وهو - هءاقب مادأو همولع راونأب نيصلخملا هللا عّتم - يوحجدلا فسوي خيشلا

 عماحلا» رهظتسي نم ءارصبلا نم انيأر مك و !يرصملا رطقلاب ةيآ مولعلا

 !هوححو يراخبلل «حيحصلا

 «مكحما» بحاص هديس نباو «ننسلا» بحاص يذمرتلا مامإلاو كلام

 وأ ئراط اع م ن یر ا او «لاحرلا نم «يدفصلا تکن» یف امو

 ارق الو يکي ل ع قدرا ناكأ ءىش لک يف ذاتسألاب اله !؟ئراط ريغ

 :لئاقلا وهو هرمع رحاوأ يف هئاكب ةرثك نم نينس اريرض يقبو يمع أ

 تبلطو «خيشلا تيقلف ثيدح نم نيأزح تبتكف ةكم قيرط يف تنك»
 يعم نيأزحلا نأ نظأ تنكو «هظفل نم ىلع أرقي ذحخأو يباحأف «هيلع اهعمسأ نأ

 ظفل عمسأو امها تقف نافا نازح يعم ناک اغإو «يعم اسيل امه اذإف

 «يرماب هتملعأف يم يحتست امأ : لاق اتا يدي يف نأ ىأر املف «خيشلا

 نأ لبق ترهظتسا :لاقو يقدصي ملف هيلع هتأرقف ارقا :لاق هلك هظفحأ :تلقو

 ام هيع اهدعأف ؛تاش :لاقو نا ا نندحف هریغب ن اچ تلقف

 . یھتنا« فرح ق ت اھا



 0 ناودعلا تاحفص ىلع ناهربلا تاعفص

 !!هینعی ال امیف لخدی نم هسفن حضفی اذکه

 ةيماعلاب مهتيَمأ رسفُي نم مهبسي نأ لبق هسفن بسيو) : كلوق امأو

 ۲٦١“ ص يحئارشلا يف دهف نبا لوق ىلع هقيلعت يف يرثوكلا لعف امك

 نيذلا ةاورلا ءالؤهأ !كب ىحرم ءيش لكب كملعو محلا كبدأ ىلع رخآ ليلدف

 !؟نأش رار ةمئأ ملعلا لهأ صاوحخ نم ةباتكلاو ةءارقلا نوفرعي ال

 !؟ةماعلا ادع ق چهل نههو

 يف نوكي نمو اهججحب ماكحألا فرعي ال نم يماعلا نأ تملع امأ

 ر هلع اخ نف وغ و قد ام اور ا ا دا م

 ر

 :«هقفتملاو هيقفلا» يف يدادغبلا بيطخلا ركب وبأ ظفاحلا لاق

 ماكحألا قرط فرعي ال يذلا ماعلا وهف ديلقتلا هل غ وسي نم امأ]

 ال هنأ ةلزتعلا ضعب نع يكحو «هلوقب لمعيو املاع دّلقي نأ هل زوجيف ةيعرشلا

 افغإف ماعلا لأس اذإو ؛مكحلا ةلع فرعي ىح ماعلا لوقب لمعلا يماعل زوج

 ال هنأل طلغ اذهو ؛هب لمعو هيلع فقو هفرع اذإف مكحلا قيرط هفّرعي نأ هلأسي

 طلاخيو ةريثك نينس هقفتي نأ دعب الإ كلذ ىلع فوقولا ىلإ يماعلل ليبس

EN E E aS OE e 
 مهاشمألو «ةيميت نبا خياشم دحأ يالقسعلا هللا دبع يأ نباو يبهذلا خياشم نم يلوسغلاك أرقي الو بتكي

 .[...نورقلا فالتحخا ىلع ةاورلا نيب ةرثك
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 اهو «هدسفيو هححصي ام ملعيو «سايقلا قرط ققحتيو ءةليوطلا ةدملا ءاهقفلا

 هنوقيطي ال ام فيلكت كلذ ةماعلا فيلكت يفو ةلدألا نم هريغ ىلع هعدقت بجي

 .[هيلإ مه ليبس الو

 همف ي كولي نم نأ رهظ نايبلا اذهبو !!هريغو يماعلا وه نم ملت هبو

 ةرجشلا يكلهمو ةرقبلا يحلصم نم طقف ةنسلاو باتكلا نم مكحلا ذحأ

 !!ءاهقفلا رظن يق يماعف ملعلا لهأ مهلهجج ال نم !ةرمثلاو

 هسفن بس نم ءارصبلاو ةيماعلاو ةيمألا يف هاندرس اع حضن هنأ نظأو

 ا ىلا لا اکا ا ی کا رھ

 ةمئأب نعطلل همامأ عستا لاجلا نأ يرثوكلا نظو) :كلوق امأو

 ىلع ةاورلا نيب ةرثك مهام الو :هقيلعت يف لاقو ةصرفلا هذه زهتناف ثيدحلا

 بسيتاتكلا يف يجهللا فورح مهملعت درجع مهبلاغ لب نورقلا فالتحا

 ىدابم ليصحت لبق مهرغص نم عامسلا سلاج ىلإو ةياورلا يلإ نوفرصني

 e رصبتلاو رظنلا نع هللا قلخ دعبأ نم نوقبيف ةيرورضلا مولعلا

 رظن يف ةيساوس ثيدحلا ةمئأو ثدحلاو يوارلا نأ ىلع فيرط ليلدف

 نأ تلق اذإ نرذعاف !ايفاو ارد عوضوملا تسرد ءيش لك يف ذاتسأ كنأو

 ...!!كيلإ رمألا ةلاحإ ىف اوطاغ دق كدايسأ
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 بتارم نييبت نأو !؟ةيافكلا ضورف نم نوعطملا ين نعطلا نأ ملعت امأ

 ترح اذهيو مهزانم ريغ مطرتيف محاوحأ ملعي ال ْنَم رَ المل كلذك ملعلا لهآ
 االله

 اباتك اوعلاطت ملو ءددصلا اذه يف ائيش رهاط خيشلا مك دافأ ام هنأ رهظي
 ل و 7

 !هتنهم الإ لكل ام هنأل رهظملا اذه ترهظ اذإ ورغ الف عوضوملا اذه يف
 :مجارتلا رک ذ لیبق «لادتعالا نازیم» لوا يف يهذلا لاق

 نيديفملاو نيثدحلا ىلع لب ةاورلا ىلع سيل اننامز يف ةدمعلا»

eذإ ليلقلا الإ يعم ملس امل بابلا اذه نييلت يسفن ىلع تحتف ولو  

 رغصلا يف اوعم اغنإ !نأشلا اذه نوفرعي الو نووري ام نوردي ال رثكألا

 .ىهتنا«...ريكلا يف مهدنس ولع ىلإ حیتحار

 ةمه الو نومهفي ال مهبلاغف نوثدحا امآو» :يهذلل «ملعلا لغز» يو

 ةبسدب مهدنع عوضوملاو حيحصلا لب هب نيدتلا يف الو ثيدحلا ةفرعم يف مه
 ةياورلاو ءازجألا نم ددعلا ريثكتو خويشلا ةلهج ىلع عامسلا يف مهتمه اعإو

oنايبصلاو وماني نيذلا ةحخيشملا ةلهحج ىلع عامسلا عفني ءيش ياف  

 ئراققلاو نورباکیو نوسعنی مهنم ریثکو «نوحزعو نونّدحتي ةبيبشلو «نوبعني
 ةكحض انولخ هللاب نوقعاصتي عضرلاو (لاق امك وأ) ريثكت يلف هناقتإو فحصي

 ینهتنا «(ن وفعلا اا . ٠ أ 4 |“ :
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 اول نيثدحا مومع نأ ا :«سيلبإ سيبلت» يف يزوجلا نبا لاقو
 ¿ل مشأل اوهبشف سحلا ىضتقم ةم ىلع هناحبس ئرابلا تافصب قلعتي ام رهاظ

 اننامز يف انيأر دقو «مكحلا ىضتقم ىلع هباشتملا لمح اوفرعيف ءاهقفلا اوطلاخب

 ظفحب ال ام مهنمو «لصح ام مهفي الو عامسلا رثكيو مهنم بتكلا عمجي نم

 ةيافكنا ضورفب مهمعز ىلع ءالؤه لغاشتف !ةالصلا ناكرأ فرعي الو نآرقلا

 [«سيلبإ سيبلت» نم «مهملا ىلع مهم سيل ام راثيإو «نايعألا ضورف نع
 . یھتنا

 یف ثیدحلا ةبَتك رثكأو ] :«هقفتملاو هيقفلا» يق يدادغبلا بيطخلا لاقو

 للعم نيب نوقّرفي ال ؛ههقف هتفرعم نم لاخ ؛هظفح نم ديعب نامزلا اذه

 ظ هل نع نولأسي الو «حورجمو ةاورلا نم لدعم نيب نوزيمي الو «حيحصو

 ي اوبهذآ مُمَأ عم «هملع مهنع يفخ نعم نع نوثحبي الو «همسر مهيلع لكشأ
 لهأ ةريصب ةلقل كلذ لك «مهرافسأ هعامسل ةلحرلا يق تدعبو «مهرامعأ هبتك

 ةرضاح نع مهسوفن مهعنمو «هوعم“و هوبتك اع مههقف مدعو «هوعمج اع اننامز

 اک قلعت ىلا ثيداحألا مهعامسل ءاملعلا نم سايقلا يلمعتسم مهمذو ءاهقفلا

 دومح نيب اوزيع م مُهأو «هنم ريذحتلاو هنع يهنلاو يأرلا مذ يف رهاظلا لهأ

 يلمعتسم اودلق مث همومع ىلع روظح هنأ مهسوفن ىلإ قبس لب !همومذمو يآرلا

 هولص ام كلذب اوضقنف «مهبهاذمو مملوقأ ىلع اهيف اولّوعو «مهزاوب ي يرل
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 ت ا

 لوققلا هيف قلطي نأ هذه «هلاح تناك نمل قحو ومرح اوناک ام اولحتساو

 .[عينشتلا بورضب هيلع عنشيو «عيظفلا

 نيملكتملاو ءاهقفلا نع الضف ثيدحلا ةمئأ هلاق ام درسأ تذحأ ولو

 ىلإ رظنلا درجعو !لّمأو لاطل نورقلا فالتحا ىلع ددصلا اذه يف رظنلا لهأو

 اورو مهروط اودعت نيذلا اميس ال ةاورلا بلاغ هيلع ناك ام رهظي تلقن ام

 !نرق لك يف مولعلا نم هنونسحي ال اميفو ةيرظنلا ثاحبألا قياضم يف مهسفنأ

 !رخآ ماقم كلذ لك طسبلو

 دب ال مهيف يلوق عم مهقح يق ظافحلا ءالؤه نع هتلقن ام نراق نمو

 ال ىح مهبتارم ىلإ رظنلا تفلب يئافتكال ريثكب مهيف مهديدنت نود الإ يمالك

 عدب نع نوشبني اوقفط سانا رثأب ءافتقالا وحن اوعفدنيف م روهمجلا تغ
 ىلإ لايحألا قباس يق تببست دقو !اهدقارم نم اموثعبي ةروبقم ءاوهأو ةر ومطم

 كلتو ةجحضانلا مولعلا كلت اه تروهدتو !لافطألا اهنم بيشت ءاح وه نتف

 !اهرارق هللا رغ ملعي ال ةقيحس ةوه ىلإ اهدحم ةمق نم ةيهازلا ةراضحلا

 عابرأ ةثالث ذنم مهدهج نيملسملا نيب اهرشنو عدبلا كلت ةعاذإ ىلع اورمتساو

 ماوعألا يق اتاملظ فثاكتت تذحأو ةياعدلا نم زارط ثدحأ ىلع لماك نرق

 تمع ىمظع ةثراكب .نيملسملا راطقأ يف نأشلا لهأ مهنع لغشنا ثيح ةريحألا

 ىطخب مهامرم وحن نولورهي اوعرشف ةصرفلا اوزهتنا نونتافلاو !دالبلا اهاولب

 !ثيدحلا لهأو ةاورلا بهذم ناونع تحتو !ثيدحلاو ةنسلا راتس تعت ةعسا د
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E asاذإ مقدففأ علخنت ةماعلا نأ چ نوملعي مهتعدبل  

 نم مسالا اذه تحت سد ام ىلإ نيهبتنم ريغ ثيدحلا لهأو !ثيدحلا ظفل اوعس

 ماوعأ ددم ىرن امك رمألا ولوأ تكسو مانغألا كعلوأ داوسلا رياس ولف !مسلا

 باساو مولعلا نم ةيقابلا ةيقبلا جمه ءال ؤه يديأب لوزت - هللا حمس ال +

 نامزلا ةيصان ىلع ادلاخ ارخفو رهدلا نيبج يف ةرغ تناك يلا ةراضحلا

 اللا

 دومجلا ؛سوباك ناليقت ناسوباك مالسإلا قانخب ذحأي عرش دقو

 روهمجلاو «ربدم ماظن ىلع اطقلا يشم امههاجبجا وحن نايشعب دوحجلا سوباك و

 !دالبلا هذه يف الو نيدلا اذه يف ال مه نأش ال هنأك دايحلا ىلع نأشلا لهأو

 ءالؤه ىلإ نوزاحني ةعيضولا مالقألا باحصأ نم لك املا مقزوعأ نمو

 ةلصاوم بحوتسي يمالسإلا خيراتلا يف ليثم ةلاحلا هذمل قبسي ملو !ءالؤه ىلإ وأ

 نيليبقلا رمأ لاحفتسال مويلا اهماجيتسا عمتحجلا نع نيقيرفلا ررض عفد يف يعسلا

 نع نيقيرفلا دحأب لاغتشالا ْيغي الو !مهبحجاو نع نأشلا يلوأ سعاقتو

 ةبعكلا نم دوسألا رجحلا ةطمارقلا علقي ناك مويف !رحآلا قيرفلاب لاغتشالا

 !ةفالخلا ةمصاع يف ةحضافلا هترعنب حيصي يراهكربلا ناك ةمظعلا

 شيمي امإ اهالك !عيظف ظف رمأ يلوأ ةيجم كاذو !عيلح داحلإ اذه

 !لسنلاو ثرحلا كاله ىلإ ضفم امهنع يضاغتلاو هبحاصعب
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 رمألاب متهأ يلعح ام اذه !ربتعاو سردلا قح هسرد ن ربع خيراتلا ينو

 اميف ةيمالسإلا مولعلا نم ملع ةلمح صاقتتا لإ يمالكب يمر نوكأ نأ اشاحو
 ةيبرعلا لهأ حبصأ ثيحب ةاورلا نيب ماوعلا ةرثك ىلع هيبنتلا يدارم امنإو اونسحأ
 !ناسللا دعاوق يف متاياور ظافلأ ىلع نولّوعي ال

 مهفي امو «ثيدحلاب ملعلا لهأ داقنل ةمح بتك نيثدحما تافيحصت ينو

 فیکف !حلملاو رداونلا دادع يف رطست مهاواتفو ثيداحألا نم مهرابك نم ريك

 !؟لئاسملا رطحخأ يف ةودق لقاعلا مهذختي

 لوط ىلع ممتايح سرد وأ راثآلا ةلح نم لاحجرلا مارت ىلإ رظن نمو
 ملعب لغتشاو هقفت نم مهنيب لق ةعدتبملا نم ةقرف لك مهيف نأ هل رهظي راودألا

 لهأ بهذم) :ةعدتبملا نم لاق نمف ملعلا لهأ لغتشي امك نيدلا لوصأ

 نإو دحاو دقتعم مهعمج ال هنأل !بذاكف مهعيج دارأ نإف (اذك ثيدحلا

 نأ نم نكي الف !ناونعلا اذه ضعب نم ىلوأ مهضعب سيلف مهضعب دارأ
 ‹«نيدلا لوصأ ءاملع ىلإ داقتعالا نأشف !هتعلس جيورتو هتعدبل ةرطنق مهلعجن

 الو ملكتملا نم هقفلا ذخؤي الف اذكهو ءءاهقفلا ىلإ مارحلاو لالحلاو لمعلا رمو

 !!يفَحَصلا نم ثيدحلا الو ثدحلا نم مالكلا

 سيلو هريغ يف للزلاب باعي ال نونفلا نم نفب درفنملا نإ» :ةبيتق نبا لاق

 اغإو ءرعشلا يق لزي نأ هيقفلا ىلع الو «بارعإلا يق لري نأ بيع ثّدْحْلا ىبع
 هل تدققعناو !هيف هيلإ سانلا جاتحا اذإ هّنف قني نأ ملع يذ لك ىلع بح
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 «ءاشي نم لضفلا قۇي و ةردشک مولع دحاولل عمت دقو !هب ةسايرلا

 ۔یھتنا

 !!هنقتي ال اميف لجرلا ىلع ليوعتلا وه بيعلا اعإو

 )۰ ثیيحخ رطاحخ ذئنیح هلا ىلع رطخ e ر :كلوق امأو

 نيسدلخمللا ىلع لوقتيو !رطاخلا اذه لتم ىلع يوطني نم ثيخلا لك تيبخاف

 نم لاي ىلع ملعي هّللاو !ثيحألا هناطيش هيلإ هاحوأ ام ةثيبخلا هتارطخب مهاياوطو

 ملقلا كلذ بلق ىلع مآ روطسلا هذه بتاك دلح ىلع روفتلا رطاخلا اذه رطح

 .a !!روحأملا

 تنأق ةلوذرملا ةلحتلا نم هيلع يوطنت امو كرمأ ةيلج ترهظ طقف نآلاف

 !!«ىس يراه رب» اقح

 هييشتلاب رهجلاو ءرطاخل اب مكحلا» ةتهابلا ةلحنلا هذه دقتعم نمو

 رهاط نیا رهطم هرک ذی امک «برح لال بزحتلاو ‹«مهيفلاخ ریفکتو ناکاو

 ةماعلا لوقع ىلع بلغتملا يراهريلا اذه ةيار تحت ةلباتحلا بلاغ ناك و

 هلجأل «ةنايالا» فلؤي و هض واقي نا ي رعشألا مامإلا رطضي ناك ىح دادغبب

 نته خيراتلا بتک تألتماو مهتیامع ىلع ا وهب مهتکل ةتىسلا یا مش جردتيل :

 مفا تمأو اذه مكمامإل ضرعتم انأ اَعحو !هحئاضفو اذه يراكريلا مكمامإ



 e ناودعلا تاحفص ىلع ناه ربلا تاعفص

 لك ىَعْذي موي متمدق ام نوقلتسف - مهنم هيف ملكتأ نميف يرجأ هللا مظعأ -
 !!ہهمامإب سانا

 لوقي هدبع دمحم خيشلا مامإلا ذاتسألا نأ يرثوكلا ىأر) :كلوقو

 :"ةيسابعلا ةلودلا نمز مهيديأ ىلع مالسإلا مجعتسا نيذلا كرتلا ناملغ يف

 ىسلع مالسإلا اوسبل «ملظلا ةيولأ نولمحي لهجلا ةنوشخب مالسإلا ىلإ ارءاج
 هدبعي هعم هلإ لمحي ناک مهنم ریثکو ممادجو ىلإ ءيش هنم ذفني ملو ممادبأ

 نورخآ مالسإلا ىلع ادع مث ءهتطلس نيكمتل تاعامحلا عم يلصيو هتولخ يف

 يذلا ملعلا نم دشأ ءالؤه ٌردع يأ .هرمأ ىلوت نم مهنمو «مهريغو راتتلاك
 ` .یھتنا (مھریس حبق مه فشکیو مھتلرتم سانلا فرعی

 اريك اه جهلت كارأ اهقاسم ريغ يف اهقوست ىلا مامإلا ذاتسألا ةملك

 يف رقف وأ سفنلا يف ةجاحل كلذ لعلف .كدايسأ ريغ ىلإو كدايسأ ىلإ بتكت اميف
 يف قيرع خيش» ىلع سمألاب ةمغنلا هذ متيضق دقف هللا اوقتا نكلو !ةداملا

 ىلع اهسفن ةَرعتلاب ءاضقلا فرش ىلع مويلا متنأو «ةيضقلا» ىلعو «دحججا

 = هسفن حضقي اروکذ نکی مل اذإ بوذکلاو = معیسن دقو « SS یش »

 !!رادلا يرصم مدلا نامكر ت ناك اذه مامإإلا ذاتسألا نأ

 ] مالك يف كارتألا بنج نم مليدلا تفذح !!راهطألا مقداق ةيقن نميب ةيومألا ةلودلا نھز اب رعتسم ناک و

 يف فرصتت نأ كل اوحابأ سانلا نأک !كتبورع يف هاعرت احر كانه لعلو ؛ركذي دق ءاسلاو ءمامالا ذادتسألا

 !ءاضت امک مہمالک



 ناودعلا تاحفضص ىلع ناه ربلا تاعفص -1۸-
 س 75

 ااه نر وا رک ر ا ا وافر

 هراثآو هرثأو ءدادغبب ةلبانحلا بطق ريبكلا يلولا ليلس رصن دهع نم داضلاب

 قأ دقو دامآلا ىدم يمالسإلا ماعلا يق ةروهشم دالبلا ي ةدوهشم هقراوخو

 ةيولعلا تاتويبلا رابخأ فو «ءافلخلا خیرات» ق يعاسلا نبا عيفرلا بسلا کل

 ريغ كلذ لك ىوقتو حالصو لضف تيب قلجب مكتيبو ءابقنلا ةداسلا هلجس
 لوألا ةيلهاجلا ىوعد ىوعدلا هذهو هاحتالا اذه: كنم كلا ااو ! رکنم

 ةلبقلا وحن هجوتلا ىرأو ء«روكنملا وه اذه !رونلا دهع يف ةملظللو !اه ةياعدلاو

 اذه يف تيدامت اذإ يحب ام ىرتسف ءءابلألا ةناحير هنم رخسي امت ءارقفلا ةيناحخرلا

 !ٰيحتلا

 هذه يف ىّدرتف قرشلل بّْرَعلا هبصن حف ةتوقمملا تايموقلا باوبأ قرطو
 الو مالسإلا ةحلصم نم سيلو !بوعشلا نم هكاله هللا دارأ نم ةقيحسلا ةوهلا

 الو «باوبألا هذه قرط ءيش يف بوعشلا ةحلصم نم الو ةبورعلا ةحلصم نم

 ءاحإلا ىري وأ ةدحاو سفن ىلإ رشبلا بوعش ءاهتنا دقتعي نم نأش نم اذه
 عافدلاب رهاظتي ام كلثم ىلع ىفخب ال نأ بحب اذه لثمو «ركذي افيش يمالسإلا

 الو كنيع رت م امم توقمملا ثحبلا اذه يف ضيفأ يتررطضا اذإف !مالسإلا نع
 < و رر ا اه ا كب ل نک لاو كا تعم
 رعب ر ر e !!ف وي ال اع ف عي مم كنا تلق اذا نرذعاف فرحألا بتاكل
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 مالساللو هبعشل صلحخملا لحرلاو بلاثتمو بقانم هلو الإ بعش نم امو

 اضاهنتسا مهقحل سخب ريغ نم مهئابآ رخافمو مهفالسأ بقانم رك ذي نم وه
 دحجا مه دلخيف اهوقوتيل فيرح ريغ نم مهبلاثم ىلع مههبنيو يلاعملا لإ مهمه

 وأ هونشي نميف بقانم بلاثملاو بلاثم بقانملا لعجي نم امأو !رهدلا ةصنم ىلع

 «قرشلا ودع «مالسإلا ودع وهف بوعشلا نيب نئاغضلا ةراناإل ىعسيو هاوهي

 !!هسفن ىلع هلثم يحي ام لوأ شحوم ليفس لذر «بوعشلا ودع

 لضف هلو «عفادم ريغ ةيرصملا ةضهنلا مامإف هدبع دمحم خيشلا ذاتسألا امأ

 يل هدهج ىعسو ءادلا فرع !اعيمج انيلعو قرشلا ىلعو رصم ىلع ميظع

 لوقعلاو ةجضانلا مولعلا ةدايس دهع ىلإ ةلاحلا عاجرإ يف ّدَح «صالحإب هتاوادم

 در دري ملو فينحلا نيدلا اذه نم اهتاريخ تضاف ةيهاز ةراضحب ةمئاقلا ةححارلا

 ءادعو لوقعلا ءادعو مولعلا ءادع ىلع ةيوطنملا !ةيوطملا لوألا ةيلهاجلا ىلإ رمألا

 مهتسرادم ءوسب مهتجزمأ تدسف ذاذش ةرياسم ىلإ وعدي نكي ملو !ةراضحلا

 !!موختلا ةدعم يف لصحب ام لالتخالا نم مهريكفت يف لصحو «مولعلل
 بوعشلا نيب نماوكلا ةراثإ نع هللا قلح دعبأ نم - هللا هحر - ناک و

 ام ةمألا مدحو «ىلثم ةقيرط فوفصلا ديحوتو مما ضاهنتسا يق هلو «ةلهاجلا

 نسكت مل هلك كلذ عمو ةليج ىركذ ىقبأو هليبسل ىضمف اهمدخي نأ هللا ءاش

 ناك هنإف !ةيبرغلا هتالحر دعب اميس ال دقنلا لوانتم نع ةديعب هلاوقأو هئارآ عيح

 يطولفنملا ذاتسألا ىرت ةمث نمو !!هئارآو هراكفأ ضعب يف فرط ضعب هل لصح
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 هرذعو «ثحب كلذ يف هذاتسأ ىلع تكني - هتذمالت بحنأ نم - هللا هر -

 اوأر نيح ةيعانقإلاو ةيلدحلا قئارطلا مهك ولس يف راظنلا ةيقب رذع تارظانملا يف

 نإ» :ملعلا لهأ لوقي كلذلو !قحلاب فارتعالا ىلإ مصخلا ءاحطإ يق عجخأ كلذ

 ا ٤ هل الوق ربتعی ال هتلداحج ءان ف ماعلا لوق

 ةرم لك يف اهلغتسي نأ انبحاص ديري يلا - هدبع خيشلا ذاتسألا ةملكو

 ءارب ميكحلا ذاتسألاو «يلقعلا هضرم يف هك راشي ناك مامإلا ذاتسألا نأ هنم انظ

 امنإ محعتسا اذإ مالسإلا نأل يملعلا دقنلا مامأ ىوقت ال ةيلدح ةملك - هنم

 دهع يق هماجعتسا ناک كإو دونجا نود ءاملعلا مهو هتل يديأب مجعتسي

 .مهلبق ةيومألا نمز يف كلذ لصح دقو ءاملعلا يديأب ةيسابعلا

 دمحأ نب ركب انثدح» :«لصافلا» ىف ي زمرهما رلا دالح نبا ظفاحلا لاق

 بيرق نبا كلملا دبع انتدح «يشايلا ج رفلا نب سابعلا انتدح «يرهزلا ج رفلا نبا

 و ت ا و و دف ا

Eg ya EE SNE LÎ, 

 ؟هذه نمل :لاقف ىرحأ ىلإ رظنو «ريّبُح نب ديعسل :ليقف ؟هذه نمل :لاقف ىرحأ

 «لوحكمل :ليقف ؟هذه نمل :لاقف ىرخأ ىلإ رظنو «ناّرُهَم نب نومي :زيقف

 فلا ءانبأ نم ِءالؤه لکو «دهاحج :ليقف ؟هذه نمل :لاقف کرا ىلا رظن و

 اي :لاقف «مهعمجف شيرق ءايحأ ىلإ ثعبو هلزتم ىلإ عحجرف نميلاب اوناك نيذلا



 a ناودعلا تاحفص ىلع ناه ربلا تاعفص

 هنإف نيسحلا نب يلع الإ ٌدَحأ دري ملف «سرفلا ءانبأ مكبلغ ىح هوت رقحف «نيدلا

 نم ىحلا اذهك تيأر ام :كلملا دبع لاق مث ءءاشي ْنَم هيتؤي هللا لضف كلذ :لاق
 مهنع انينغتسا امف اهانكلمو انيلإ اوحجاتحي ملف رهدلا لوأ نم اوكلم سرفلا

 ( .دحاو دلب اذه .ىهتنا «ةعاس

 ةيولأ نولمحم لهجلا ةنوشخب مالسإلا ىلإ اوءاجر ذاتسألا لوق امأو

 ف ةلرتم نودلح نبا قوف مامإلا ذاتسألا نولعج مكارأ الف «خلإ (...ملظلا

 :هظفل ام نودلحخ نبا لوقي مهيفو «خيراتلا

 نمك يذلا قرلا ةداقم يف مالسإلا راد ىلإ برحلا راد نم نوبلج»
 نولخدي ةينابرلا ةيانعلل اوضّرعتو «هتبغم يف ريخلاو زعلا اوفرعتو «هيط يف فطللا

 راذقأ اهتطلاح الو عابطلا مؤل اهسندي من ةيودب قالحخأو ةيناعإ مئازعب نيدلا يف
 is فرشتلا ةرازغ اًمقروس نم رسك الو «ةراضحلا دئاوع اهتسند الو تادللا

 وهافإ دابعتسالا دصقل ال مماغأ يق نوسفانتيو مهنم كلملا لهأ ضرعتسيف

 مفوذحأيو كلملا فرغ يف مهولزتي مث .....ةكوشلل ظيلغتو ةيبصعلل فاثكإ

 كلذ يف اودتشي ىح ميلعتلا ةسراممو نآرقلا ةسرادمو ةيبرتلا ةدهاعمو ةصلاخماب

 عامرلاب ةنعاطملاو نيدايملا يف ليخلا ضكرو ةفاقثلاو يمرلا ىلع ممنوضرعي م
 نم ةيانع ...تاكلملا مكحتستو دعاوسلا مهنم دتست ىح فويسلاب ةعصامملاو

 لجو اوشن فدري مهنم وشن لازي الف «ةيراس هقلخ يف فئاطلو «ةقباس هلل



 ناودعلا تاحفص ىلع ناهربلا تاعفص ۲

 E e ءاَنَلا نم هب لصحجب اع جهتي مالسإلاو اليج بقعي

 .تئش ام مكکحا مث مامإلا داتسألا مالک عم اذه نودلخ نبا

 عم يلصيو هتولخ يق هدبعي هعم هملإ لمحي .....) :ذاتسألا لوق امأو

 نأل !هعم هلطبي ام مالک :لیبق نم نوکي داکیف (....هتطلس نيكمتل تاعامحلا

 هتعداخم نم هنکمو هحضفی م فيك ٌعلطُم هيلع علطاو هتولخ يف ًامنص دبع نم

 نوكي نأ نم رعاش مالك -نوكي نأ برقأ اذهو ؟ةعامجلا عم هتالصب سانلا

 مذ» بحاص يورهلا نأ اوعاذأ يذلا منصلا ليبق نم هلعلو !ميكح ملاع مالك

 !!هتاولخ يف هدبعتي هتداجس تحت هلمحي ناك «مالكلا

 لا (...مهريغو راتتلاك نورحأ مالسإلا ىلع ادع مث) :ذاتسألا لوقو

 e ل ی و ع نا

 الإ ةمصاعلا تَّلكأ امو اه اوشعتف ةمصاعلا ىلإ اوحرع من مهي اوذغتف ةيمزراوخلا
 لساوبلا دونجلا فوقو الولو «فورعملا لثملا يف امك ةيمزراوخلا تلك موي
 يرمعلا هلا لضف نبا لومي امك نيع دعب ارث مالسإلا ناكل مشهود ةيرصملا

 .مويلا ىرن امك كاذ ذإ ةلاحلا تحبصألو «هريعو



 ۳ ( ناودعلا تاحفص ىلع ناه ربلا تاعفص

 حيراتلا on ملعلا نم دشأ ءالؤه ودع ياور) :ذاتسألا لوق امآو

 ةيناهرب ذاتسألا نم ةملكلا هذه له هانطسب اع كل رهظ هلعلف .ةدلاخلا راتآلاو
 ۳ 'ىملعلا دقنلا مامأ ىوقت ال ةيلدح أ ۱ 7 2 ٤

 دانجأ ف كلذ لوقي مامإلا ذاتسألا نأ يرثوكلا یأر) :كل وق امأو

 يف نيثدحلا نم مه مقتني نأ دارأف هدعب نمو مصتعملا نمز مهكيلامو كرتلا

 .(...ةيبرعلا راطقألا
 La 3 3 ت . : ۴

 ههجو رح ىلع اقاعفص نيهاربلا يلاوتو !؟هلوقي ام قلخي نميف يليح امف
ETوهو !ةنسلا ججح هتلهذأ ذإ هنيبج ىدنتي الو هني طخت ام لطاب  

 مهبناج نم لين كرتلا دانجأ ناك نإ نيثدحماو كلامو دانحألاو يلام

 قطنم اذه !مهنم مه مقتني ىح نوثدحما مهنم لان يذلا سيل اقح وا اتا ودع
 ٤ ٤ : ےگ م ەھ : :

 نوكي نمو !؟ةيئالو ةبسن ةيبرعلا لئابقلا ىلإ مهتبسنو محاعألا نم ةاورلاو

 دق ناو ....) هلوق ىزغم مهفتو هتايح يف ةعوبطم ةخسن نم ذاتسألل «دیحوتلا» ةلاسر سرد بحا ناک ولو ١

 امم نيبو هنيب اولصي نأ نيبغار مهدنع ناك امل نیلماح هولخد ةلم لك نم سانأ هنطبتي مو مالسإلاب فحتلا

 نآرقلا مدققب لئاقلاو ....) :هلوقو .(...نتفلا رصاعأ سانلا ىلع تبه امدعب تاهشلا تراقف .هودجو

 اممراقو (....اهتفلاخم ىلإ ىوعدلاو اهليلضتب هسفن نآرقلا ءاج ةلم لك نم اداقتعا لضاو الاح عشأ ءورقلا

 نسمه هيقي امم تسيل اهأ عم هتفيلخ هنأك اهيف فرصتلا احيبتسم اهلقني يتلا هتملكب سرتي نأ لواح امل الوقب

 !جلبألا قحلا حيفص عقو
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 بنك نم ءيشب ملأ نم هلهجج ال رمأ اذهو «ليلق لقأ مهيف بسنلا بيلص
 ةاورلا ذخؤي نأ لقعيفأ مامإلا ذاتسألا كرظن يف مهنم لان يذلا سيلآ !لاحرلا

 ا دانجألا ةلهجو عاعرلا لب مهريغ بنذب مهنم لينلا نم ءايربأ مهو

 ءادلا اذكه «نورقلا لوط ىلع ةاورلا ةيوشح نم مهيف ملكت نم نورزآؤي

 !نيح لك هبحاص حضفي نيفدلا

 لهأ نم «ةرثكلا» اركاذ ةغيبخلا تاقيلعتلا هذه يف لاقفر :كلوق امأو

 دراو تي ضرألا راطقأ يق لضفلا لهأ ماركل امف .(...«مهبلاغ» لب ثيدحلا

 ناك ةناتملا نم افوّدعيو امو بيطتسيو اريح اهيلع نونثيو ماع نم ركشلا مهنم

 اق ا ا

 !فلتخت عابطلاو !يذه

 ثيدحلا ةمئأو نيثدحلا لعجتف هعضاوم نع ملكلا فرحت لازت ال تنأو

 نيبو ثذدحنا نيب قرفي ال نم اقح تنأو ةرم لك انقيلعت يف «ةاورلا» لحم يي

 .ىیوۇي ال نم

 افوسبلت متحبصأ نح مكدنع باقلألا علخ تصخر فيك بجعلل ايف

 !!توحنم دوملح وأ !توقمم لیزه لک

 اهتحئار سفاسنخلا نأ ثيح ةبيطلا ةحئارلا نم رفن اذإ سفانخلا نم عون) وهو !؟لعجلا رفن اذإ يلع ام :يا )١(

 ام يردي الف يذهي نم مالكلاب ملكت اذإ يلع امو (هيف هيركلا حيرلا تلعج ناكم يف تلح اذإو ءةهيرك

 1 م

 .هححصم !؟ںرقی



 ۵ - ناودعلا تاحفص ىلع ناه ربلا تاعفص

 دعب موقع نم مالسإلا لصأتسي ملو» :انلوق ىلع ايقلعت كلوق امأو
 رادقم ىسلع رخآ فيرط ليلدف «مالسإلا لبق اهيلع اوناك يتلا مهلحن ةفأش
 نأ متملعأ !مالسإلا راشتنا خيراتب كتيانع غلبمو ثاحبألا هذه قرطب كترادح

 قانتعا رمتسا مأ رمألا ىهتناو ءراطقألا فلتخم يف ةريسي ماوعأ يف رشتنا مالسإلا
 ةوق عم نزاوتي ارارمتسا ةقباسلا نايدألا له نم يمالسإلا نيدلا قنتعي نم

 !؟رشنلاو ةوعدلا يق مهبحاوب نأشلا يلوا مايقو مالسإإلا

 ملعلاب بذهتت م اذإ الثم كلقع يف ام لصأتسي نأ مالسإلال نيأ نمو
 طقف قلخلا رهاوظ ىلع ممقرطيسو ماكحلا رظنو !كءاودأ نطبت تنأو صالحإلاو
 ذیفنت لإ مکاحلا رداب اقباس هلحتنی ناک ام تافارخ نم هرو ام هنم رهظ نمف

 فعض راودأ ىلإ نيعباتلا دهع نم كلذ ىلع ةمألا ترح دقو !هقح يف بج ام

 ريسغو قارعلا يو «ماشلا رريغو ماشلا ينو ءنيطسلف ريغو نيطسلف يف مالسإإلا
 لوألا ءزحجملا يف ممانذأ ضعب دحجبو !الفاح اباتک ىتأل كلذ نود ول امم «قارعلا

 بتكو ءةطوسبملا تاعوضوملا بتك يفو «ةرخصلا ركذ دنع «برألا ةياف» نم

 !!ركل ةمئأ متذختا نم مهنيب نوكي دق نم لحنلاو لنا

 ةلطابلا نايدألا نم ةثوروم عدبلا نم دئاوعلاو دقتعملا ف لحد ام لَو

 دوهيلا «مكلبق نسم نتس نعبتتل» :مالسلا هيلع لاق دقو !اهنم ةبرسنمو
 !!«هورلاو سراف» :ظفل و را
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 فيك باتكلا لهأ بتك و تايليئارسإلا نم مالسإلا بتك يف لحد امو

 دوهي نم نيملسملا نيب سدنا امو «حالصإلا ربنم ةمق قست ْنَم ىلع يفي
 ناك نإ تافارخ نم ةماعلا نيب جار امو خيراتلا لوط ىلع ةغباصو ىراصنو

 كلذ نأل اهريغ ىلإ هذه مكتنهم اوعدف ليلدتلا ىلإ جاتحي ثيحب مك دنع حبصأ

 نسم اصيمق» اوسبلت نأب متينع اغنإو مالسإلا نوؤشب متينع ام مكنأ ىلع لدي
 .«ةيضقلا» ليبس يت «ران

 فرتعا نإف لايجألا قباس يف ام دوهيلا نيد ةلصو نيطسلف ةلأسم امأو

 نأ امك. خيرملا ق اوناک اإ مم نالا مکنم تملعو كلذ يف ءرطخ نأ

 نم ىلوأ قحلا ىلإ عوحرلاو» ةرهرلا دنع ةعباصلاو لحزب اوناك ىراصنلا

 هللا يضر - حارجلا نبا ةديبع ابأ نأ تذكأت طقف نآلاو «لطابلا يف ىدامتلا
 رطق اضيأ كانهو خيرملا يف حلاص اغنإ نيطسلفو ندرألاب ةرماسلا حلاص امل - هنع

 مهنم رذي ملو «روهد لبق رصن تخب مهلصأتسا نونيمارآلا لب نيمسالا نيذهب

 سدقلاب سانلا نم هلوح نم - هنع هللا یضر - رمع راشتسا ال كلذكو اراد
 ص

 نوكي ثيح هئانبب يصمحلا يناميلا رابحألا بعك هيلع راشأف ؟دجسملا يبي نيأ

 ديرت يدوهيلا نبا اي هانعم ام قورافلا هلباقو نيتلبقلا ىلع اهحوتم هيف يلصي نم
 يسا لب نوكي ال ام اذه دوهيلا ةلبق لبقتستو نيملسملا دجسم يف يلصت نأ

 كلذ يلهح يت نورذعت مكلعلو خيرملا يف اضيأ اذه ناك .مهتلبق ربدتست ثيح
 :ةيرشبلا تاحومتلا تاهاحتاب اريثك تينع ام نأل هلك



 ۷ ناودعلا تاحفص ىلع ناه ربلا تاعفص

 يف موصخلا هلوقي امع ثحبلا ىلع هتايح فقو دقور :كلوق امأو
 .(ةمألا بولق نم ةمئألا ةمرح مدهيف تاقيلعتلا هذه يف هعيذيل مهموصخ

 لزتمو ةنسلاب يلغشو «هباب ريغ قرطأ نأ يهجو ناص يذلا هلل ةنلف

 يماقإ يف ااا المار يلق هناحير ماعلا نئازحخ يق بتكلا لعجو «هباتك

 ل فا ةر ما هتر الاغ ن یم ت عا لاف و صو لارو

  قتحلا لهأ هيف فلتخي امو ءقحلا لهأ يف لطابلا لهأ هكفتأي امو «لطابلا لهآ يف
 يف طبختلا هوجو نم مهنيب اميف لطابلا لهأ هيف نيابتي امو ضعب عم مهضعب
 !!لطابلا

 دعب ىمظع ةذل نم اه ايف نيعرابلا رامعأ ةبخنو نيلوألا ثارت اهيفو

 نيرحآلاو نيلوألا لامعأ تارن ىلجتت اب اهلهأ نم مولعلا يف ةكراشملا ليصحت

 فئاوطلا نيب ام توافت ملعي اهو «نيقيب ةقوزملا ءارآلا نع بححلا فشكتنت اهو

 هسفن لعج نمو !لزانملا ىلعأ ىلإ ءاقترالا وأ لفاسلا طوبملا ىلإ ببستلا ي

 وهف نيفلؤملا تافلؤم نم سانلل هوجرخأ ام ىلع رصتقاو نيعباطلا ةر تحن
 دعب يمالسإلا ماعلل ناك ولو ءنيدلا ةمئأ فراععإ رصبتلا يف ظحلا سخاب

 بجي امك مولعلا يف نييئاصخألا نم ىربك ةيملع ناجل ةعابطلا ثودح

 مات صحف نع نورقلا فلتحم يف مولعلا يف فلا ام عفنأ ءاقتنا ىلع نوُرْجب
 ناكمإلا يف ناك ناجللا كلت فارشإ تحت كلذ عّبطْيف لماش قيقدتر
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 تذحخأو ءةلماش ىضوف ىلع يشغت ةعابطلا نكلو ءةعوبطملا بتكلاب ءافتكالا

 مهقالحأ ىلع الو نيملسملا دئاقع ىلع فارشإ ال ةلملا نأش يف ملكتت ةضبيورلا

 نأشلا ولوأو يغبني امك عمتجملل راضلا نم عفانلا زييمتب مئاق الو هدئاوعو

 يف رارحأ ءاوهألا ةاعدو (انأ يلام):نيلئاق ةصاخلا مهحلاصم ىلإ نوفرصني

 اباتک نوعبطي «ههجوب مهيلع دار الو مود فقاو ال ربدم ماظنب مهتياعد رشن

 فارحالا هيلع عالطالا TT ير وأ صاح یوه ىلع هلأ ذاذشلا دحأل

e 

 !ضقنلا اذه ىلع عالطالا دعب ةمئاق

 هل موتي ال ثيحب ايملع ضوقنم هتاذ دح يف باتكلاو ءارقلا نم ريثكل ةداجلا ع

 نرؤش يل يعادتلا بابسأ نع هلأسي (نورق ةئالث لبق) هدهع يف مالسإلا خيش ىلإ ةينامثعلا ءافلخلا دحأ بتك (١ر

 هداعأر (رمألا اذهو يلامر ناطلسلا لاؤس تحت مالسإلا خيش بتكف ةلملا ةينب ىلع ئراطلا فعضلاو ةمألا

 هلازس نع هتباجإ مدع ىلع هبتاعي ذخأو هيدي نيب لثه الو هيلإ هبلطو ًابضغ دححا ناطلسلا هأرق امو هيلإ

 ىلإ اوفرصنا اذإ نيملسملا دارفأ نأل !لاؤسلا نع تبجأ :مالسإلا خيش لاق هتحت هبتګ ام ةباتك ىلع هئارتجاو

 يف لوقي مهنم لكو هعفن مهلمشي وأ ةعامجلا هررض معي امب ةيانعلا اولمأو ةيتاذلا مهعفانمو ةصاخلا مهللاصم

 هباوج نسحتساف لالحالا ليبس يف ةعامجلا نوكتو !ىرن امك ةلاحلا نوكت كاذ ذإف (رمألا اذهو يلامر هسفن

 تحبصأ يذلا نمزلا اذه لثم يف اميس ال انلاوحأ ىلع قابطنالا مات قبطني ميكح دج مالكلا اذهو .ناطلسلا

 قيقدللا فارشإلا نيملسملا ةعاج لمهي مل ولو ندمحملا ماعلا دنع ءيش لك يف تاعامجلا ىلإ دارفألا لاغشأ

 نيملسملا ةعامج ةعامجا تاموقع ىلع نهولا اذه أرط ال ةيصخشلا مكوزش محامإ مدعك ةماعلا مفرؤش ىلع

 دج اه نبتعملا ةمألا دارفأ ةيانع تحت يغبني امك اقاموقم ىلع فارشإلل ةغرفتم فئاوط اه نوكت ال ةمأ لكو

 .هقلخ يف هللا ةنس كئذتو راوبلا اهتبقاعف ةيانع



 ET ناودعلا تاحفص ىلع ناهربلا تاعفص

 لسماعلا نئازخ نم بلطتت ال ضوقنملا باتكلا اذه ىلع ضوقنلا نكل

 ةديعبلا دالبلا نم اهباطتو اهئانمأ يديأبو هللا ءاضقب اننئازخ نم ةدوقفم اأ
 يف هتلكاش ىلع ام عبط ىلاوتيو عوبطملا باتكلا اذمب سانأ عدخنيف فلك اهيف

 !نمزلا يضم ىلع ًاقح لطابلاو ًالطاب قحلا حبصيف ةفلؤم مهف ءوس وأ ىوه
 تاههاجتا مهيف رهظتو ةمألا ريكفت يف ةميظع ىضوف ثدحتف اذكهو

 بتك نم نوعباطلا هعبط ام ىلع رصتقا مل اذإ يلع امف مهتملك قّرفُت ةبيجع

 نأك قحلا ةنابإو بويرلا ءالج يف ديفي ام نئازخلا تاطوطخع نم ديفتسأل ملعلا

 ءادتقالا يف لسرتسن نأ ًأنم ديريو !ريصبلا حلصملا اذه دنع رفعي ال ٌبْلَذ اذه

 لهجلا ةمئأ دومجلا ةمثأ ةجضانلا ريغ راكفألا ةمئأو ةحجفلا ءارآلا ةمئأ هتمئأب

 عاقصألا يف جورت اغإ هذهو !رونلاو ملعلا دالب يف نوكي الام اذه !ةملظلا ةمئأ
 عشي ام يتلا بناوجلا ةيمارتملا ةلوهجنا ءارفقلا يفايفلا يفو !نارمعلا نع ةديعبلا
 ذه دذ نقر الرق ةباهللا هذه ىلا طف كاف املا رؤت راغ روت اهل
 ةتباثلا ئدابملا باحصأ ديز يبأ ءالمز نيب نكل اهقنتعي رم ندملا يف ةلحسلا

 !!ةنيصرلا تادقتعملا ۾
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 صعي ملو مولعلا فارطا فرطتسا نم نيب اهلاسي نم اضيأ ىقلت اعرو

 هقاس اه ءافتكالاو "ءيش لك يف دماجلا ديلقتلا دوعتو مهاف صوغ اهيف

 نع دلامرحلا يف ينايفلا يف نم لثم ندملا يف يقب نمم بتكلا نم هدي ىلإ قافتالا

 نسم هدي ىلإ قافتالا. هقاس اع. يفتحي نم لثمو ءامسلا سمس هضيفت ام ريغ رون

 !!ادودم وأ سوسم ليبقلا اذه نم رخآ ءيش وأ !سًّمشم خيسفو «سمدم

 هب يذغي ام لضفأ ءاقتناب هبارشو هماعط ين قناتي نمک اذه نوکی لهفا
 ءاذغلاف درفلا لتق ناك نإ راضلا ءاذغلا نأشو ةرحافلا ةمعطألا عاونأ نم همسحج

 !!ةعامجلا لتقي لقعلل راضلا

 مكح اضيأ انهو !قبس امك رطاخلاب مكحي نأ هتلحن نم لّوقتملا انبحاصو

 هللا ىلص يبلل ةباحإلا ةمأ ريغ مهنم ةمأ ديري ناك نإف انلاثمأ امأ هلل نأل !ةمألا

 !اوطقس ما اوماق مهتمئأب الو مب يل نأش الف ملسو هلآو هيلع

 لب دماجا ديلقتلا ىري نكي م - هتجرد ىلعأو ىلاعت هللا هجر - يرثوكلا ثدحلا ةمالعلا نأ نيت ةلمحلا هذه (١ر

 بذيو - ىلاعت هللا هجر - ةفينح يأ مامإلا نع عفادي ناك لب حصي ال بصعتلا نم هنع ليق امف !همذي ناك

 ديلقتلا نع سانلا دعبأ نم هدجب اهيف رظنو اهعبتتو هلاوقأ ربس نمو !نيصعتملا نم هرنظف نيلواطحلا لواطت هنع

 مقاماھا تبهذو اننیب اح هرکفو هملع يقب لب !!هردق نوينسلا اباحصا هل فرعي م ذف دهتجحم وه لب مومذملا

I: 
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 ةعوبتلا بهاذملا ةمئأ ةمئألا نمو ةباحإلا ةمأ ةمألا نم ديري ناك نإو

 بولق نم هتمرح ةلازإ يف نوعسي نيذلاف ممقاداهتحاب ىدهلا لبس اوءاضأ نم

 نع ةماعلا هوحو فرص يف دالبلا يف لصاوتملا مهيعسو ةيبهذماللا ةئف مه ةمألا

 نيطحخُم اهتلدأ نم ماكحألا ذحأ يق سوهتلاو مهسفنأل داهتحالا ىوعدب مهتمئأ

 ساسنأل نيدلقم لب ملع نع ل لئاسمو لئاسم يف مامإلا كاذو مامإللا اده

 موقي نم مههادشتناو ددصلا اذه يف ذاذشلا بتك مهرشنو !مهلثم نيسوهم

 ريغ نمز ذنم دالبلا نم ريثك يف دوهشم رضاح اهتعاذإو ةمئألل بلاثم قالتحاب

 ىح اهيلإ ةرطنق مهتطح اولعجو ةينيداللا ىلإ ليبسلا كلذب اودهم دقو
 يف ناتفئاطلا له يردأ الو (ةينيداللا ةرطنق ةيبهذماللا نأ) ركفملا روهمحلل ناب

 نع ببست ضحعب ةيناثلا ىلإ ىلوألا ءاضفإ مأ اممأشن لوأ نم ناتك ر تشم ةياغلا

 خوفنملا قوبلا اذمب الاصتا سانلا رثكأ نم ةيبهذماللا نأ يردأ يذلا نكلو لهح
 ! رحخآ عضوم ةينيداللاب ةيبهذماللا ةلص قيقدتلو !مويلا لبقو مويلا

 ةضيرمل لوقعلا باحصأ نم ذاذشلا ةمئألاب هدارم ناك نإ امأو

 عورفلا يف مهذوذش ىلع ادر نوعرابلا ءاملعلا مهعسوأ دقف ةضيرعلا ى واعدلا ۾

 دودرلا كلت نكل اريح ملعلا نع هللا مهازح !لئاقل الاقم اوعي ملو لوصألاو

 يمالك يف دجي ناك نإف !ىلاعت هللا قيفوتب اهعبط بقاعتي دقو اهنم عبط ام ليلق

 ..بحاولا ريذحتلا ىلع متحي ام ندأ اذهف موقع يف ىضرملا ءالؤي سعب ام
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 انأف 'لضافلا اق دص عنقأ نأ رمألا هب غلب دق و) :كل وق امأو

 هذه ف يرثوكلا يأر ا يمامضنا داهشألا سوژر ىلع نلعأل دلعتم

 يدنع رمألا اذه ةعزخ وه نمم دهشم ىلعو هتلاخ تخأ نبا نم. عخسمه ىلع «بيطلا لج رلا» اذه هتلق يذلا )٩

 هباتك يف كلذك و ميسجتلاب هيف لوقي ةيميت نبا فيلأت نم «اطوطخم اباتك» ةيرهاظلا ةنازخلا ىف نأ وه] هدنعو

 قحلل اناعذإ ينم برقأ رت نلو ققشمد نم كلذب يل بتكا :وه لاقف «لوقنلا حيحصل لوقعلا ةقفاوم نايب»

 ام ريغب وه هاف الو كلذ ريغ انأ تلق الو يرثوكلا انذاتسأ ركذن ملو [يسمشلا ريوصتلاب مكل هلقنأ لب تلقف

 .مدقت

 ودع ينوعش ةيرف ..... تعدخ .... متزجع نإ امأو» يل لاقف ًارجتسا ول تكسأ فيك و :لوقأ ال انأو

 .قطني ناويح دعب نمو لبق نم وهف هعصمأ الو «ةطساولا رربت ةياغلا ةدعاقب لوقي انئاملع ىلع دتعم انفلسل

 كحض نيذللا دحأ نوكأف هلثم ةشقانم يف ليطأ نأ دح ىلإ نيدلا لوصأ ملعب دهزأ لهو :ًاضيأ لوقأ الو

 رخآلار بارعألا ثيدح عامتسا اهدحأ ادیدش افارظحسا نيرمأ فرظتسأ انأ» :لوقي ثيح ظحاحلا مهيلع

 كحضي ام ةهاكفلا بيرغ نم ناريثي نيرمألا نيذه نإف انيش هنم نانسحي ال امو مالكلا يف نيعزانتم جاجتحا

 ۰ .«بضغلا بیه هقرحأ نإو نابضغ لکو ددشت نإو نالکش لک

 لبق خسللا ضعب ي ةطقن عضوف هذه هتيرف نم صلختلل طاتحا هنأ ىلع لطابلا ىلع يقر هنأب :لوقأ يننكلو

 .هللا حاس هتعبطم لمع نم وه وأ يقابلا نم اهعزتناو (....متزجع نإ امأور امآو هلوق

 ةقادص نم هللا ىلإ أربأ انأو !نينمؤملا ةقادص يف رئاج ريغ هناف ءارتفالا اذه هتقادص مجعم يف غ وسی ناک اذإو

 .ارجتم مهنيد اوذختا نمت ارهظم مه اذه ناك نم

 اريسي اباسح ليطتسم يفحص ةشقانم ملقلل اهيف حمسأ ةرم لوأ هذه نوكت نأ وجرأل نإر :كلذك لوقأ الو

 دسعب نم هعم انل سيلو !نآلا هنأش ريغ انأش انيلع بجاولا ذخأي ذئمويف ناهرب الب ًاليطتسم دوعي نأ ًالسوتم

 محاصأ اذإ نيذلاو) ....لوقأ لب .هتعرص نم هظاقيإو هتوُه نم هشايتنا يف هقلاخ دنع رجألا نيستحم اذه ريغ

 ( ...(كورصتني مه يغبلا

 نادا لال ل ی ا ت ووو

 افلا نل ةا
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 تبث اذإ - ييأر ىلإ ال - ةنسلا لهأ بهذم ىلإ مكمامضناب مكنالعإف .(ةلأسلملا
 ةملكلا هذه لحسأو ادحج نرسي امف ميسحتلا عع. ل وقي نارحلا خيشلا

 اذه بحبو ةنسلا لهأ بناح يف هارأ نأ بحأ نمم تنأو مكباسح ىلع مكنم

 هررقي ناك ام هانقلع اميف متيأر مكنأ ينْسيوي امن نكلو هلبق ام مامضنالا

 یارو يا داسالا هلوقي ام قبس عيظف .رمأ نم يحئارشلا ريغو يحئارشلا

 .(هيبشتلا هبش عفد) يف اقباس متيأر امك كلذ لثم

 نأ :فلخلاو فلسلا نم عمج لاق ....) ةاكشملا حرش نع هانلقن ام

 كلامو ةفينح يبأ لوق هنإ :لاقو «يقارعلا هب حرص امك رفاك ةهجلا دقتعم

 اودهشتسا اذإ مكتلحن ةاعد هبقلي حراشلا اذهو (نالقابلاو يرعشألاو يعفاشلاو

 !!كلذك وهو ةنسلا رصانب هلوق هنم ءيشب

 هيلإ هتبسن ام راكنإ ىلع تيرح ام يحئارشلا هررقی ناك ام ةعاظف عمو

 لعل يسفن يف تلقف يمارلا ىلإ دتري امن ءوس لكب ينيمرت نأ قيرط تكلس لب
 رهاوجلا) قوف ءيش ىلإ جاتحي ثحبلا اذه نأ عم ديحوتلا ملع نم ولح انبحاص

 هتينيعبسو هلوقعمو هحاهنم ق امم ينارحلا طخ بلطت نع ٰيغتسي وهف

 !!هودیرم هعبط امم اهریغو ةيناهفصألل هح رش و !!هتينیعست و

 اع اهيف نوفرصتي دق لب هلقي مل ائيش اهيف اوسدي نأ ةنظعب اوسيلو
 ىلع قبس ام عيمج اهيف كلذ عمو نيعودخملا نم الوبق ىقلتل هتجف ففخي
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 نم باتك يأ يف نيتقرو وأ ةقرو ردق ملكتي نأ ردقي ال لب !عادخلا نم ناولآ

Uli COG 

 هنم رثكأو عدبلا ىلع هنم ًأرحأ رأ م ىح !هيومتلا يق قيرط هيلع يصعتسي

 !ملعب رك ذي نمم اضقان
 لدت ظافلأب اه هتياورو ءاملعلا لاوقأ يف ههرصت نم ناسنإلا بجعيو

 ال عضاوم يق هيلع هتبرج امت اذهو !مهظافلأ ناعم نع دعبلا لك دعبت ناعم ىلع

 روا اذإ ارك فلاب ر ريبكلا لعجيف لاحرلا مجارت يق امأو !دعت

 ماقم ي همالك ضقانتي بهاذملاو ءارألا ىلإ لاجرلا ةبسن يقو !كلذ ىلإ ثحبلا
 هلقع يف نوكي نأ امإ تافرصتلا هذه لاثمأ هنم عقي نمو !كلذ وح ىلإ حاقمو

 هرمع لوط حاکنلا نع هتبغر نوکت دقو هنع اعوفرم ملقلا نوکی اعر ءيش
 يف ةذاشلا ةلاحلا هذه تثروأ مسجلا ةوقو ةماتلا ةحصلاو ةينبلا ةمالس عم

 الو !هيف كمهنم وه اميف هرثأ رهظي هباصعأ يف ًاباصم نوكي نمو !هلقع

 هملع) :لاق نم راشأ لامتحالا اذه ىلغو ءاهفسلا نونجك ءاملعلا نونج نوكي

 !!(هلقع نم کا

 عقوم يف نوكي ال نیتلاحلا ىلعو !هرجه بج انتاف ایس الحر نوکی نُ امإو

 دنسمو ةتسلاب هتيانع تناك هرمع لئاوأ فو !يملعلا دقنلا لمحتي ال امم هؤارآو ةودقلا

 ولعب لغاشت مت اهٹیداحأ لول eas ایبک ںیھا
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 هظفح ىقبتسا ال نونفلا كلت فراعم نم ةسوكعم روص هنهذ ي مستراو اهيناعم

 !لقعتلا ٤ للخلاو ةيملعلا ىضوفلل اغ حبصأ يح !قحاللا هلغش خا ال و قباسلا

 تذک نمز يلع ىضمو فطاوعلا عيمج نم ادرجتم كل هيكحأ ام اذهو

 يف هبتك امن رثكأ داسفلا يف لغوتم هرمع رحاوأ يق هفلأ امو «هبتك ضعبب عدخنأ
Sasa A E N E 

 !بابلا اذه يف كتلغ يفشي ام ىلاعت هللا ءاش

 رب ار ا ا اک یا لاو را هک ا

 ىقلت اميف نوكي نأو دبال هبتك هيلع جوري نمو !ملعلا لهأ اهسردي امك مولعلا

 ال يناًرحلا خيشلا لثمف الإو ةعلاطملا یا را ل عی قم ةا

 بقاعت اهّصَحَم ةديدع فاو ےک مرغ او قرر نأ نکع

 !لقاع هلوقي ال ام اذه ءاذه مزيف مهتلمجب ىرحأ ةفك يف باقحألا

 هدلقت نمو مهيلع اهكر دتسا هنأ مهوت لا هذاوش يف ىطخملا وه نذإ

 الو اوقفتا اميف نوبيصملا مهف بهاذملاو مولعلا باحصأ تاعامجلا امأو !ءطاح

 مهفت ريغ نم مولعلا يشب هغامد طغض نمو وفلتخا اميف مهلاوقأ قحلا ودعي

 مولعلا كلت ةمئأ عيج ىلع كاردتسالا نم كلذب نكمتي هنأ ليختو «ءاهلهأ نع

 لهأ تاعامج يديأب خيراتلا لوط ىلع ثوحبلا بقاعت اهصح دقو ةعونتملا

 هغامد تاریجح ىلع هلثم یجب ام لوأو !الاع لواح دقف اهنم لک ف ءاصحإلا

 اهنم كحضت ثيحب نونفلا كلت نم ةهوشم اروص اهايارم يف مستري ام نوكي
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 ت ا ن ا لا ود ااا اا و یک ا لاا راک قا

 !نونفلا نم بونحلا ىلإ

 نكعب معلا لهأ قيرط ىلع ىرحو صاح ملع ىلع هتايح فقو نم معن
 هقفار اذإ ملعلا اذه ةمثأ ىلع اكر دتسم هب دعي.ام رارسألا نم هل فشكني نأ

 !يهإلا قيفوتلا

 تن ملعت نأ بحيف (...كلذ تابثإ نع متزجع نإ امأور :كلوق امأو

 ىلإ ءارآلا ةبسن يف ىورتي الو وزعي اميف فزاجي نم مامأ متسل مكنأ كتفئاطو
 تبباونلا كتفئاط نأش وه امك ىءوسلا ةياعدلا يف روزلا كفتأي وأ لاحرلا

 لوط راوطألا نم هباتنا امو !هتافلؤمو لحرلا ةلاح سردي نم مامأ لب !ةيوشحلا

 كانه ناك نإ بلاثملا نم هقح یف هموصح هقلتخا ام هل صحمتي يح !هتايح

 دقنلا لابرغب اهتلبرغب بقانملا نم هناوعأ هيف ىلاغ ام هدنع نيبتسيو !قالتحا

 يأر وأ اهلئاق اهدصقتي ال ةوفه ليبق نم وه ام هلاوقأ نم هيدل زيمتيو حيحصلا

 ةدرم نكمتي الف لحرلا ىلإ يأرلا وزعأ طقف كانهف !جردو هيلع بد ضام هل

 فكي مل ناک نإف !مهلحَرو مهليخج اوبلجأ ولو هيلإ تبسن ام لاطبإ نم هيديرم
 مكدحأ مقيلف هتلحن ةفرعم يف ينارحلا خيشلا اذه تافلؤم نم نآلا ىلإ عبص ام

 الو هنم ءيش فذح ريغ نم (يزارلل سيدقتلا سيسأت) ضقن يق هباتك عضب
 ىلع ايرج ةياعدلا بتك نم هنوعبطي اميف مكتفئاط ةداعك - هيف فرصت
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 بكاوكلا» ةعومحجم نمض يف وه ام قبط ىلعو - ليلضتلا يف لحارملا ةدعاق

 ريوزتلا دي اهسمت نأ نع ةديعب ملاعلا يف ةديحو ةعومحب يهو «ةيلبنحلا يراردلا
 کزن ةا قو زو ن ب ی ب ناک 5 درد وسخ کو
 ىقيي ال كاذ اذإف - ةيرهاظلا ناردج نيب مكتأشن ىلإ رظنلاب - نوملعت امك

 لك نإف ءاملعلا نم لحرلا اذه رمأ ةيلج ىلع علطي ال نم ةطيسبلا هجو ىلع
 !!ارفلا فوح يف ديصلا

 جّرع مث قرشملا دالب ةيوشح ىلع ىضق ثيح يزارلا مامإلا هللا محر

 فطل نم وهو !ةرهابلا هججحجب مهتلفاجو مولف قنخف طسوتملا رحبلا ىلإ هباتكب
 ةعامج هرش يفكيف ؛هردص هنكي ام رهجي نأ هرظاني نم رطضي ثيحب رظنلا

 وه نم يرعشألا دعب ةنسلا لهأ نم نيملكتملا ةمئأ نيب ىرت املق اذههو
 لصع» قح يف اذه مكينارح لوقي ىح ةيوشحلا ىلإ يزارلا نم ضغبأ

 :«يزارلا

 نسيد الب لهج هلیصحت دعب نم هلصاح نيدلا لوصأ يف لصحم
 نيطايشلا يحو هرثكأف هيف امف بييرمل كشلاو ةلالضلا لصأ

 نمو نيد الب الهج ةنسلا لهأ داقتعا ىري اذه مكبحاص نأ ىرت امأ

 يف تسلق اذإ مكتمتأو مكئاملع ىلع ايدتعم دعا له ىرت ايف !نيطايشلا يو

 : هتض راعم
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 نيدسلا نصح ادفغف ىدتها نم هلطح نيدلا لوصأ يف لصح

 ةسردملا ميق نبا ريغ هتفرعم قح هفرعي نمت هتعلس دساك جيورتب مْيق الو

 كاذ دحاو شامق امه لب عملا يف هخيش ريغ نكي مل وهو قشمدب ةيزوحلا
 هخیش عئاضب قیوزت هلج هلمع !ضیبي اذهو دوسي كاذ !هتناطب اذهو هتراهظ

 !ملعلا ق هتعس ىلع اعطق صاح يأر هل سيلو ءيش لك يق هدلقي !ج ورت ثيحب
 يف يهذلا همجرتيو !ظافحلا دادع ف هنومجرتي ال لويذلا باحصأ ىرت ةمث نمو

 يف بحجر نبا هجرت نم رخأ وهو !ربتعا نمل ةربع هيف اع. «صتحخملا مجعملا»

 ناک و ریغص وهو هتافو ماع هتینون ت ا ناک هنأل «ةلبانحلا تاقبط لیذ»

 ی و ا ور ن ا ا ا و
 حرش) فلأ يح !ميقتست نأ هللا ءاش ام هتقيرط تماقتساف مهرجهو نييميتلا

 فا ام TT (ةدحاو ثتالتلا تاقلطلا نأ ىف ةدراولا ثيداحألا لكشم

 م اظلاب هنوفصي مهرجه نيذلا ناك ىح !ةلأسملا هذه يف ةيميت نبا ىلع درلا يف

 !!(اقحم يكبسلا يقتلا ناك اقح) :لوقي وه ناكو يدتعلا
 عفان ازد ميقلا شا «نيعق وملا مالعإ» نأ € ال هلک كلذ عمو

 لإ بلاطلا هبنت رادقم هب نوربتخي ام هيف نودج مهال  هقفلاب نيلغشملل

 !قباس باتك نم هذخأ هنأ نم قثاو اڼأو !ةجاح هيلإ الو اعفن هيف ىرن الو !كلذ فالخ یرن نڪور )١(
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 ناك نإ ةمئاق هل موقت ال امن ججحلاو ةحيحصلا ةسيقألا ىلع دروت تابغاشم

 اذه عزوي ةمن نم اههحو ىلع هلوصأو هقفلا ين ةمئألا كرادم ملعي اهيف رظانلا
 مقاكلَم ةي دالبلا يف يعرشلا ءاضقلا ترم لا نما لغ باكل

 ا و و ا ا ةيهقفلا

 !بَقع ىلع اسأر هقفلا قئارط ط ہھیلع

 ةيرف ةيرفلا هذه نأو تعدخ دق كنأ ملعت نأ يفكيف) :كلوق امأو

 لاصتالا هجو مهف ىلع يصعتسي امف (انئاملع ىلع دتعم انفلسل ودع يبوعش

 رطاشلا طراشلا نهذ يف الإ هب روعشم ريغ كلذ لعلو «كتيطرش يرطش نيب
 !كتعامج تايطرش يف لاخلا وه امك

 اردحنم كناسل ىلع اريك يرجي هارن ؟يبوعشلا وه نمو ؟ةيرفلا يه ام
 ةبيتق نبا كمامإ باتك نم هتملعت امن اذهأ !مدلاو محللا طلاح دقو كنانح نم

 كتمئأ دحأ هلعلف ظحاحجلا نم هتفقلت امن وأ (محعلاو برعلا نيب ةيوستلا باتك)

 ةمغنلا هذه ىلإ كقاس 3 هيبشتلا يف دودللا كودع ناك نإو ةيبوعشلا ةلأسم ف

 ا لاو

 !كئاولغ يف ًايضام هيناعت اميف ًاجوح هينعتو كينعي ال اميف احولو كارأ
 كيديب كسفن حضفتل ىعست كئاوهأب سيبلتلا يف ءوسلا ةاعد سوبل اسبا
 رصم ضرأو اهئاحيفو ضرألا ءارخب يف دجوي ناك نإ كيعقرب كتم ضرعتتو

 اغغإو يع بيغ اذه «حلاصلا يفلسلا تنأفأ !كيتهحو فرعي ال نم اهئامسو
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 رجاتلا تنأ مأ كتايح يف مهكر اشتو مفالص يف مهعم فطصت نم ىلإ كلذ

 لماعي رحات لک نأل اضيأ ئمهي ال امن اذهو !؟فلسلاب كانئابز لماعت يفلسلا

 نيرخالل سيلو «فلسلا ريغبو فلسلاب هتحلصم نم هاري امبسح و هتيلام بسح

 !كلذ ف نأښ

 يف تنو رخآو نيح نيب هعيذت ام رويغ ملسم لک مهيو يمهي يذلا اغٳو

 ةرم ةادأ ةبورعلا لعحج !كتيبعشأ عابشإ الإ كمهي ال رهظمو رهظمو يزو يز

 اروط مالسإلاو قرشلا لطب هلع داحلإلا ةيغاط نع ع افدلا كتنهم !ىرحأ ةيبوعشلاو

 ال تنأ تنأو وه وه نيتلاحلا يقو !ىرحأ ةرات ةليسو لكب هيف ةيعقاولا كنديد لعحج مت

 !؟مارهإلا ريغو مارهإلا كلذب كيلع وأ كل دهشي سيل !تريعت تنأ الو لّدبَت وه

 اهلك ءايزألا كلت ينو مويلا كارن امك ىرحأو اق ايرهزأ ةرم حبصت

 ام وه ةراجج حبر نأ اهلك كراوطأ ىف تنأ تبّرَج !دحاو نعملاو يش ظافلألا

 راغي هللا نأل !ريحألا اذه وه ةراحت رسحأ نأ ملعت نأ بجي نكلو هيلع نآلا ترقتسا

 | !هنأش اذه رم رتس كتهي ال نأ ییأیو هنید ىلع

 يقل ام ىفك هلحب كتعابط نم هللا كقزر ام عنقاو كدشر ىلإ عحراف

 !رهاجي وهو هيداعي ْنَم رش هللا ىفكو رهاظملا يف هئاقدصأ نم مالسإلا

 ةسفئارلا ةيفلسلاو وسلا ةاعذ ديرت تنك نإ ؟هكفلس مو ؟بقنأ م

 دال ق ةت اغتلا لار ق كفل بك نا نراعي شالا اك دت ا

 ةيحرفلا ةعبطملا يه لئالق تاونس لبق اهيف طحت ةطحم لوأ تناك امنا ةنسلا
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 يبأيو اهتعاذإو اهعبطب موقي وهف روهشملا يفلسلا كاذ يدركلا هللا ج رف حيشلل
 مكتاعد ناك امو «لمعلا اذه لثع.اوموقي نأ رصم ريغو رصع. نيعباطلا ةيقب

 هذهأ باققلألا قلتو ىكلا راعتسم تحت الإ مهتياعدب اوموقي نا

 ناک موي باحجحلاب یروتت تناک اذاملو !؟انرق رشع ةنالن ةبجحتملا مکتیفلس

 يف لغوتت فلسلا لفاوق تذحأ منو !؟لوطو لّوَحو ةكوشو ةوق مالسإلل
 لمعلا اوفنأتسيو «اوءاش ثيح مهلاحر نوطحب اوعرشو «ةرهاقلا ريغو ةرهاقلا

 مهرارق رقتسا ىح مهللع ىلإ ةلع الإ مهديزت ام ةدساف تاكعكب نيدوزتم
 هللاو ءةنس ةعدبلاو ةعدب ةنسلا تحبصأف ءاشت ام ىلع ءاشنإلاو عبطلا يق يلاحلا

 ! طيح مهئارو نم

 تناك نإو «ةرضاحلا مكتيفلس ةيفلسلا هذه لثم عباتا م اذإ يلع امف

 رضم وأ ةعيبر نم ذخف يأ نمف مراكألا برعي يبو ةبورعلا فلسلاب ديرت

 ىلإو ؟مدلا رادحنا يف كب هتلص وأ هب كتلص نيأ نمو ؟يناّرحلا خيشلا اذه بسن

 للحت يمالسإلا بتاكلا اهيأ تذحخأ اذإف عباسلا هدح بسن يهتني بعش

 وه نميفو ليخدلا وه نميف بيرم لكش يف تيقب ءايميكلا لماعم يف ءامدلا

 !مكتياده لوت هللاو بيلصلا
 مهرادققم لجو مهقداصي ْنَم ملعي هللاف حاصلا فلسلا ديرت تنك نإو

1 

 .نيدتعملا نيفح رملا نم هعدیل اراتس مهلعج نمو
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 ىلع الإ قبطني الف («ةليسولا رربت ةياغلا» ةدعاقب لوقير :كلوق امأو

 ف ام ًاوسأو برغلا يق ام ًادرأ نيب اعماح لعفلا يبرغ لوقلا ىقرش ناك نم

 اهيف تسيل يلا انتاقيلعت ىلع اذه كلاقم كلذ ىلع ةلدألا نمو !كلثم قرشلا

 اندنع ةدعاقلاو مكلثم اهنم ءيش يف رطاخلا محن كل نحنو اهتجحب معدت ةملك

 !كتامدقم ةجيتن ى رت تأ ا فاد نال ةعبات ةحيتنلا نأ»

 ةمجرت بتكي نأ دارأ ال هنأ فلسلل هضغب ةلغمأ نمور :كلوق امأو

 وه» :تاملكلا هذه ريغ هيف هلوقي ام دج مل روطس ةئالث يف ةبيتق نبا مامإلا

 بدألا ةمئأ دحأ ةبيتق نب ملسم نب هللا دبع دمحم وبأ فيناصتلا بحاص

 لهأ بتك نم هيوري ام ىلع هيبشتلا يف دمتعي دق ةياورلا ليلق يرابخإ
 ةروصلا هذه ىلإ رظناف «....هريغ هقثوو مكاحلا هبذك بصنلاب مهي باتكلا

 .(....اميظع امامإ اه روصي يتلا ةبذاكلا

eC Sas 

 قلا ن مدو ق ةه اك لغ كس اعلم تام لق اره ا

 اهنياعم ريغ ىلع اهولح «تافصلا يف ثيداحأو تايآب ةلبانحلا ةهبشم تاكسمت در يف باتك هيزاوي ال باتک )١(

 نم ~ هنع هللا يضر - لبنح ىب دمحأ مامإلا ًاًربو مهيلع ريكنلا يزوجلا ىذلا نبا ماقأف ميسجتلا ىف اوعقرف

 مامإلا عم كلذ لتم اولعف اوناك امك مهجتلاب هومرف باتكلا اذه نم هبهذم لها ةنهج ءاتساف !هيبشتلا ةمصو

 ف يزوجلا نبا طبس هركذيو !ةفورعم تابغاشم باتكلا اذه لوح ةهبشمللو !يلبنحلا ليقع نبا ءافولا يأ

 درك ذي تماصلا ركب وبأ اذكو «هيزتتلا 'فكأب هيبشتلا ةهبش عفد» مساب هتافلؤم ركذ دنع هدج ةمحرت يف ةآرملا
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 نبا يق يلوق روهظ نأ ىلع انم ادامتعا يلبنحلا يزوحلا نب ج رفلا يبأ ظفاحلل

 ال امم !ءاملعلا نم همجرت نم لاوقأ ىلإ رظنلاب هيف لاقي وأ ليق ام لدعأ ةبيتق
 علاطملل رهظي اع ءافتكاو «ةطوطحخملا ةردانلا بتكلا نوطب نم بلطتلا ىلإ ج وحي

 اذه تقرط نح صّرختملا حضفي ال نأ هللا ىبأ نكل !ةعوبطملا هبتك ةعحءارم نم

 نطفتت ملو انم زجع نع ناك يضاغتلا نأ تننظ تنك كلعلف !ديدح نم بابلا

 رحأ ءايشأ يق كانلماع امك !مالكلا نم وغللاب ماركلا رورم نم ناك هنأ ىلإ

 !زحاعلا دهح اأ ملعت ملو ةعيقولا يف لغوت تذحأو كلذك
 يف امنو ةبيتق نبا يف ملعلا لهأ صوصن نم كباوص ىلإ كعحري ام كاهف

 نأ ياغ ةا تعمجأ مكاحلا لاق» :ةبذاك ةروصب هَّروص م الملا ملعیل هبتک

 اذه بقعتف (ةمألا) ظفاب يهذلا دنع عقوو مك احلا ظفل اذه «بادک يټقلا

 ! هللا فخي مل ْنَم مالكو ةحيبق ةفزاحج هذه :هلوقب مالكلا

 مالكلا يق فزاحف هللا فاخي ال هنأب مكاحلا مصو يف يذلا ع رس

 نبا تافلؤم نيب هلیذ يف اضيأ بجر نبا هركذو !هل «تافصلا» باتك يف ءايشأ هنم لقنيو مسالا اذه

 لسقني نينيعلا ءالج بحاصو «للعلا مهرم» يف ءايشأ باتكلا مسا ركذ ريغ نم يعفايلا هنم لقنيو !يزوجلا
 نسبا ىلإ هتبسن يف اضر ديشر ديسلا ذاتسألا ككشت هلك اذه عمو اضيأ مسالا ركذ ريغ نم نيتقرو ردف هنم
 عدخنا نمم هشقان نم دحأل باتكلاب ىصوأ هنأ عم بتكلا يف همجارت نم ءيش يف هرأ م :لاقو !يزوجلا

 ۰ !كلذب هيونتلا بجوف !ةيوشحلا تاسيبتب
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 ةرتعلا نع فرحنم هيبشتلا ل ليم ةبيتق نبا» :ىطقرادلا لاقو

 !!«هیلع لدی همالک و

 .«ةيماّركلا ا یری ناک » :يقهيبلا لاقو

 نبا ناك» :ظفاحلا هللا دبع نب دمح لاق ..ظفاحلا يلئاولا رصن وب لاق

 دنع لوبقملا مامإلا اغنإو ءاهنم ملع لهأ هضري ملو مولع ي مدقتلا ىطاعتي ةبيتق

 . (كيبڪت ویا لكلا

 رصن نب دمحم رصتناف ثيدحلا بيرغ ىلع تاضارتعا ةبيتق نبالو

 يزورملا رصن نب دمحم نم كاردأ امو ءةبيتق نبا ىلع درو «ديبع ييأل يزورملا

 !مزح نبا كلذ لاس
 .«يروتيدلا ةفينح يأ نم هبتک ق دمتسا ةبيتق نبا» :يدوعسملا لاقو

 .«هنسحي ال اميف جولو ماجه ةبيتق نبا» :ئيوجلا يلاعملا وبأ نيمرحلا مامإ لاقو

 .«طلغلا ريثك ةبيتق نبا ناك» :يقارعلا نيزلا لاق

 لوقلاو سدحلا ريثك ةبيتق نبا» :«ةغللا بيذمت» ةمدقم ف يرهزألا لاق

 ةوابغلا ىلإ هبسني يرابنألا نبا ركب ابأ تيأرو «هفرعي الو هنسح ال اميف نظلاب

 .«هب يرزيو ةفرعملا ةلقو

 .«تفاق ءو طیلخت اذه ۾ اهيلع مدا قلخف روصلاك
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 رجح نبااذكو ««ظافحلا ةركذت» يف ال «نازيملا» يف يهذدلا ةمج رت

 بتكلا ف اهلك لوقنلا هذهو !!«بيذهتلا بيذمق» نود «ناسللا» يق درک د

 نم مُمُأ وأ فلسلا ءادعأ نم ءالؤه ىرت لهف اهوانت كيلع لهس ةعوبطللا
 !؟ريثكب انيلع اوبرأ مُمَأ عم كرظن ي ةقدانزلا

 هباتك ىف هقح يف يبرعلا نبا ركب وبأ ظفاحلا هلوقي ام كتاف ام هلعلو

 اذه تضف رق ا ل رظنلاب انه هداريإ نع ىغتسنف «مصاوقلا نع مصاوعلا»

 كدهح هيف نعطتو دوعت نأ كيلع نمآ ال نأ الإ ءارهزلا يف اتيدح باتكلا

 .“ةيرشحلا ىلع هتأطو هدشل كئاك رش نم راعي إلا درج

 توصو فرم ملكتي هنأ اولاقو .....] :ةلبانحلا ةهبشم ركذ دنع هباتك يف يبرعلا نبا هلوقي ام ةلمج نمو )١(

 دعاسو عباصأو دي وذ هنأو ةعيدق فورحلا نإ اولوقي نأ ىلإ لطابلا مب ىدعتو !لبنح نب دمحأ ىلإ هوزعو

 نسم هب قسثأ نم يربخأ !لورهير يشعيو كحضي هنأو ؛ءاش ثيح امب ًأطي لجرو قاسر ةرصاخو عارذو
 نم درو امو ىلاعت هللا ركذ اذإ :لوقي ناك دادغبب ةلبانلا سيئر ءارفلا نيسحلا نب دمحم يلعي ابأ نأ ينخياشم

 نأ ىلإ لوقلا مهم ىهتناف (ةروعلاو ةيحللا الإ همزتلأ ناف متنش ام نومرلأ) :لوقي هتافص يف رهاةلا هذه

 ىنفي ال مئاد هل لوأ ال تافآلا نع هرم هللا نإ الأ !هنيعب هسفن ىلإ رظنيلف هللا ملعي نأ مكدحأ دارأ نإ :اولوقي

 «نجحرسلا ةروص ىلع» :ةياور يفو !«هتروص ىلع مدآ قلخ هللا نإ» - مسو هيلع هللا ىلص = يبلا لوقل
 ةفئاطلا هذه سأر ناكو !يف وذ ام ىضري ال تالاح ىلإ هلوأتن الو هيفنن ال هنيعب هجولا هللف ةحيحص يهر

 تيبب (مالسلا دبع نب يكم) ثدحلا يليمرلا نباو «قشمدب (يزاريشلا دحاولا دبع) يلبنلا جرفلا وبأ ماشلاب
 يسلعي يأ نبا نيسحلا ابأ دادغبب مه تقحلو ءرصم رايدب يروخافلاو «سلبان يحاونب ٍياورطقلاو «سدغملا

 مه تناك ولو !قلخلا ىلع هتيبصعو قلا نع هيصع ةبصع أريفغ اج ماوعلا نم عابتأ وذ مهنم لكو ىارفلا
 نالطبلا مومعو مهتلاقم ىلع تفاهتلا روهظل عزاو مهسفنأ نم مه ناكل مالسإلا نيدب ةفرعم اوقزرو ماهفأ
 نوعمسي ناذآ الو اه نورصبي نيعأ الو اه نولقعي بولق مه سيلف مهلع تلوتسا ةمادفلا نکلو !مقاملکب
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 ق تناك ةمألا نإف اريح ملعلا نع هعبطب ماق نمو هفلؤم هللا رخ

 ةاعدلا نم ءاعقرلا فرعي باتك وهو ةردان تناك قرشلا ف هخسنو «هيلإ ةحاح

 .مهدودح دنع مهفقويو مهفلاو ملعلا يق مهريداقم

 لهأ بتك نم هلقني ام ىلع هيبشتلا يف لوعي دق ةبيتق نبا نوك امأو

 هلا جرف تاعوبطم نم «ثيدحلا فلت باتک» هتافلۇم نم كنودف باتكلا

 :هنم )۲٦۸( ةحفصلا يفف يدركلا

 !!هلقنی ام رخآ ىلإ ...... حيحصلا ليجنإلا يف تأرق ...»

 !!هلقني ام رحخآ ىلإ «.... ةاروتلا ف تأرق ....» :(۲۷۹) ةحفصلا فو

 لئاوأ يف امك امهيف فيرحتلا ىلع ةلدألا رهظأ نم كاذو اذه نأ عم

 هيلع درلل الإ هيبشتلا يف ملاع ملق نم ردصي ام عشبأ نمو !مزح نبال «لصفلا»

 باتكلا لهأ بتك نع باتكلا اذه يف لقن ام عيمج ىلإ ترشأ ول ىلع لوطيو

 ىسلع اهموي جرسخ هنأ ينييارفسألا دماح يبأ نع دحاو ريغ نربخأ دقلو !لضأ مه لب ماعنألاك كئلوأ اه

 فيكف ةمئألا ىلع رهظت تنأ :هل ليقف !هيلع ترهظف ايماع مويلا ترظان :لاقف هولأسف ارورسم هباحصأ

 هتبلغف نيد هعدری الو مهف هدری ال يماعلاو هنيدو هلقعو هملع هدري ماعلا :لاقف !؟ماوعلا ىلع روهظلاب حرفت
 مهالاقم يف ةفقو مهعم يل تناكو الإ ةفناط تيقل ام :هنع هللا يضر ركب وبأ يضاقلا لاق .ةردانو ةزك

 يسفن تفاذقف ةفرعم اهءارو سيل هنأ تققحت ةفنعُز اهإف ةهبشملاو ةينطابلا ال اهنم هقيفوتب رظنلاب هللا ينمصع

 .(۳١٤-۱۷٠ص) هنه يناثلا ءزجلا عجاريلف ةهبشملا يف مالكلا صحم وهر ها [ةرم لوأ نم اهمالك
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 مقالحر ةرثكل اوءاش عوبني يأ نم حقلتلا ةاورلا ةهبشم ىلع لُهسو

 !!رخآ لحم هلو دالبلا يف لحنلاو نايدألا لهأل ةطراخ مسر ددص يف نكأ مو

 ةنس الو باتك يف دري مل حق هیبشت رارقتسالاب (ءاوتسالا) هریسفتو

 يق ىقبأف هرسفُا الو نهانعم ضوفأ ينإ» :لوقي نأ نم نكمتي ىح ةحيحص

 ةمئأ نم ناميلس نب لتاقمو يكلا هقلتخا اغإ ريسفتلا اذه نأل «فلسلا دادع

 !امه فيرعتلا نع ناينغتسم امو ميسحتلا

 هرو ريسفت» يف ةيميت نبا ءارطإ ةميق لحما اذه ريغ يف تطسب دقو

 كانه همالك عيمج ىلع يضقي ثيحب !كلذ ىلإ هعفادو ةبيتق نبال «صالحاإلا

 !ةبراقتم لزانم ىلع باتكلا لهأ بتك ىلع ليوعتلا ف اهو !فصنأ نم دنع

 بستك قح يف ةيميت نبا نع رظنلا هيجوت يف رهاط خيشلا هلقني ام تعجار اذإف

 يدابعلا ذاتسألا تالاقم نم حتفلا يف هترشن ام كلذ تن راق مت باتكلا لهأ

 لاوقألا كلت لاثمأب ينارحلا خيشلا ىمرم يف ريكفتلا ىلع ةنراقملا هذه كتقاس

 !لوانتلا لهس كلذ لکو

 يف قيقحتلا ةصالحخ ءاهنع صحفلل ىلختت ال تاطوطخم ىلإ كلحأ ملو

 ابذاك هنع لوقنمل ناك اذإ الإ هلقني وأ e ناک اوا ےک یا

 قدصلا نيب عماج وهف بيذاكأ سدحلاو نونظلاب هلوقي اميفو «هب صلي دقه

 يل ةاورسلا ةيبصان ريعي ناك نإو هب قصالف بْصَنلا امأو !نيرابتعاب بذكلا ,

 هيلإ «ةسايسلاو ةمامإلا» باتك ةبسن ققحت اذإ «ظفللا ف فالتحالا» هباتك
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 سانأ هيبشت نود ههيبشت ناك نإو هيبشتلا نم هل رفم الو !هيلإ ةبسنلاب ريدق وهو

 .رفک نود رفک لاقي امک مهیلع وه در نیرحا

 هب نذأي مل اع هللا قلخ نم دحأ قح يف اهزيجتسن الف ةعيقولا امأو

 ام ىلع راصتقالاو هنع توكسلا نإ ىح ةعيقولا ريغ ءيش ةقيرط ىلع حرحلاو

 !ءاملعلا اهابأي ملعلا يف ةنايح ليدعتلا وأ ءارطإلا نم لحرلا ق ليق

 يف ملكت ْنَم :اولوقي نأ مهتعدب رشن يف ةفئاطلا هذه ليح ةلمج نمو
 اولوقي مل سانأ ةنسلأ ىلع اذكب مهتم وهف ةينالفلا ةياورلا وأ نالفلا يوارلا

 يوارلا اذه تاياور ف لحد امو ةلطابلا ةياورلا هذه اجيورت نيفورعملا نم كلذ

 كلذ: لإ هبعبلف ليطاب الا نف

 لاق ول انئاملع يف يرثوكلا هلوقي ام نإ) :كلاقم رخآ ىف كلوق امأو

 بدتنا يتلا ةمهملاو ءامهيلع ةمايقلا انمقأل ىسوم ةمالسو نيسح هط هنم لقأ

 فلسلل فرعت لازت ال دالب يف اهلمكي نم ىلإ اه ةجاح ال نويلامكلا اه

 ىلع ةماركلا ةورف طسبت هيف كارأ صرحختلا يف زارط رحآف (مهلضفو مهرادقأ

 رحآ ىلإ ءارضخلا ةريزحلا نم حئارو داغ لك اهالع نم يدانتو ءاوهلا ةرك نم
 ءاشت امم مكاجلا تنأو !ةيلاعلا مكحلا مهيلع ىلعتو ططخلا مه مسرت نادابع

 ىج ادام !یربکلاو ى رغصلا نيتفارقلا نيب كاسفن دحجتف ءيفت و نكلو
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 رکی اي صمتنا مآ «لا وطلا عيسلا» الت له (كتقتاط رضن ق) !قيدترلا اده

 !؟ع رولا يقتلا اهيأ لمع اذام مآ يريراوقلا رمع مآ يقيدانصلا

 اذه لعل هتعلي تلغتشاو سيدقتلاو حيبستلاو مايصلاو ةالصلا تك رت

 وأ !«ًارحتي ال يذلا ءرلا» تأ كرظن يفر !قارملا اذه لعلو كلمع لضفا

 ' !ةدايزو هيف لوقت ام قحتساف ليبقلا اذه نم اعيش

 ةئأ» ةدع ةيمامإلا دنع ناك نإ !تاهاكف كلاثمأل ءاملعلا دعو
 ال ددع ةمثألا دعب لي ءايبنألا دعي ةمصعلا مام يق ماق نم مك دنعق «نوموصعم

 اهميف لخدي نأ مكدتع ةمصعلا ماقم ىقرل لجرلا يقكيو ميقلاح الإ هيصحن
 ءاقرخ نتف ثعيم نوكي نأ وأ مولعلا لئاسمو داقتعالا لاسم نه هتسحي ال

 يق ةقيخسلا هتلحتو ةثيبخا هترجش سرغي نأ ةقياسلا لايجألا يق نيملسملا نيب

 قبس له - هتلحت ماود لوط اه شيعيو مهئامدب اهيقسي نيملسملا ءامد صلاخ
 ريتعا نمل ةريع كلذ يقو !؟ةيمالسإلا قرفلا خيرات يف لَّحلا نم ةلحتل لیثم اده
 طخ در نأ عم اهتيب عمجلا يف دتاعتلا مدعل اهلك اه ًاعماج حبصي نأ وأ -

 حوتفم رح يملعلا دقنلاو ءرهدلا رم ىلع ءاملعلا نيب ةئراوتم ةنس ىطخملا
 نسم اهيف دجوي ال مالسإلا دالب تيل ايو .رصع لك يف هعارصم ىلع بابا

 تحت مهامو ةرسمسلاو ةعالخلا يف ارکتبم نوکی نم وا داحلإلا ف ر
 ”َماهيف ىري ال وأ كلذ نم ءىش ىلع مهضحي وأ مهمغري ةيغاط ةرصيس
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 الو !نيعوبتملا ةمئألاو حاصلا فلسلا لوح نم نيّضفْنُم «فاذشلا ىلإ نوزاحني

 ةدوهشملا ىضوفلا هذه اهلك نوؤشلاو قالحألاو لمعلاو نيدلاو ملعلا ف يرحت

 !مالسإلا لبقتسم يف انلمأ ىوقيف

 تمملع نآلا !رهاطلا ريمضلا بحاص يتاكلا اهيأ كنأ لوقلا ةلمجو

 ی وف سار ىلع تانعللا ف لزتسلو وقف اره فص يآ ق كا

 ىلمكم وأ هتاعد نم كوكي نأ نع الضف داحلإلا ةيغاط ىلإ نوكر ندأ هنم

 اذه رمتسي م وأ كلذ ىلع ًرمتسا لفاحلاو سلاحا فو فحصلا رمأ ق هتطح
 !كل لوقأ ام رحآ

 مامأ أل باطخلا اذه ةجه يف ينرذعي نأ عركلا ئراقلا نم وحرأو

 ناتبشم امو هلاقع انتاقیلعت ةنراقم نم رهظي امك - لواطتم رّيسم لّوقَم رباکم

 هتجمو هنحل ىلع هتلباقم ىلإ تررطضاف ةغللا هذه ريغ مهفي ال - رحخالا يق

 هذه هبتكأ ام رحآ اذه نوكيسف لطبملا نم هل اراصتناو قحلل ةريغ (ةلمحلاب)

 يضمأو ماكحأ ةرورضللو !هلوأ وه امك ىوصقلا ةرورضلا دنع الإ ةقيرطلا

 لشملا هناسل نع نوكيو ةروحأملا مالقألا تالّوقتب ا

 ىلع ملعلا لهأ قيرطب اضارتعا ىدبأ نمف «لبإلاب اودوأو ابس مهتعسوأ» رئاسلا

 غلبم ىلع هنع باوجلا رحأتي الو ةعسلاو بحرلا ىلعف هلوقن وأ انلق ام ءيش

 اعلا دهح هنأ ملعي نأ هيفكيف ةعيقولاو عاذقإلا ةقيرط كلس نم امأو ءانمنع

 الو لوح الو «ىفكو انبسح وهو ليكو لوقن ام ىلع هللاو !زئاجعلا ةجحو
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 ..يطلا هلآو دمحم انديس ىلع هللا ىلصو ارخآو الوأ هلل دمحلاو «هللاب الإ ةوق

 اریرح «رارقلا موي لا ناسحإب مش نيعباتلاو «رايحألا ةداقلا هتباحصو «راهطألا

 هلا اهسرح - قشمد ةيحلاصب ٠۳٤۸ ةنس لوألا ىدامج ۲۸ سیمخلا موی ی

 ( .لاعت
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 ةجرت ف ۲۹۱ص ظافح ا ةركذت لویذ ضف دهف نبا لوق ىلع انقیلعت

 €(... بتکی الو ارق ال ايما اشن» يحئارشلا

 بحت ةرئاث تراتأ يتلا

 ذلا لوسغلا فسوي خيشلا دنسملاك ےک ی

 دنسملاكو يهذلا خياشم نم هنأ عم بتكي ال ايمأ ناك دامعلا نبا هنع لوقي
 هنعو دزربط نباو ٰفاصرلا لبنح نع يوارلا نالقسعلا هللا دبع يبأ نبا ليعامإ

 ىلع ةاورلا نيب ةرثك مهلاثمألو «بتكي الو أرقي ال ايمأ ناك هنإ :اضيأ لاقي
 بيتاتكلا يف ىيجهتلا فورح مهملعت درع. مهبلاغ لب «نورقلا فالتحا

 ئدابم ليصحت لبق مهرغص نم عامسلا سلاحج ةمزالم ىلإو ةياورلا ىلإ نوفرصني
 .رصبتلاو رظنلا نع هللا قلخ دعبأ نم نوقبيف «ةيرورضلا مولعلا

 عيمست يف لهاستلا ريبك - هللا همحر - ةمجرتلا بحاص ناك ةمن نمو

 ملعلا لهأ اهلّمحتي ال ةهبشملا نم سانلا ءازجأ نم هغلب ام لك هيلإ نيددرتمل

 قو «مهتلحن ءاملعلا نم نورصبتملا مهيلع دريل «مهيلع مهتعدب ليجستل الإ مهنم

 اهريغو ةكر حلاو دحلاو ناكملاو سولجلاو دوعقلا ةبسن حيرص ءازجألا كلت ضعب

 امع ىلاعت هيلإ هتبسن نم هللا نوشخي نيذلا دولح ٌرعشقت ام اذهو !!مر ىلإ

 مہهتيماع ىلع اولازي مل نكل ةياورلاب رهش نم ءالؤه نيب ناك نإو !نوفصي
 هدحو ةمأ ا وشیعي و ا ہيتسرامم مدعو ملعلا لهأ ن ع مهذعبل

 !تاياورلا نم مهدنغ ام لمحتل مه نيمزالملا ةرثكب نيرتغم
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 لبق اهيلع اوناك يلا مهلحم ةفأش دعب موقع نم مالسإلا لصأتسي ملو
 ناًرحب ةيئباصو ةيدابلاب ةينثوو ماشلاب ةينارصنو نيطسلفب ةيدوهي نم مالسإللا

 هيلع مه ام نأ نيناظ !ةهبشملا ءامدق نم اهريغو ةيولعلا مارجألا ةدبع طساوو

 !ىلاعت هللا يف حيحصلا داقنعالا وه

 ليعي مالسلا دبع نب نيدلا زع مامإلا نأ الإ رم مهقح يق روهمجلا لوقو

 ىحريو رذعي هك رادم نع هيرتتلا ولعي ثيحب مهنم ةماعلا دادع يف وه رم نأ ىلإ

 مهنم رظنلاو ملعلا لهأ داع يف ناك نم امأو !هنع حفصي نأ هللا لضف ةعس نم

 يضاقلا لوقلاب هاذآو هرّرع ةمجرتلا بحاصو !ةنسلا ةمئأ نم دحأ هرذعي سيلف

 هنع لوقي يذلا يكلاملا يلداتلا يلع نب دمحم نب ميهاربإ ماس وبأ نيدلا ناهرب

 باتک ارقا هنأ هغلب امل یو عرشلل ارصان اک ناكر :ةيرصانلا بيطح نبا

 رزعو !قشمدب هل «ضقنلا»و يمرادلا ديعس نب نامثعل «ةيمهجلا ىلع درلا»

 يواكلللا دشار نب دمحم نب ميهاربإ ناهربلا وهو 'مالکب اضيأ هيلع ئراقلا

 !هریغو «عماللا ءوضلا» يف امك سبحلاو هب فاوطلاو برضلاب مث ! ىقشمدلا

 هيفو مهنيب اميف ةيوشحلا هب عماستي امم «برح لئاسمك» باتكلا اذهو

 اهيلإ يلا ةنسلا يه ام ءاملعلا ةماعل رهظل مهضعب هعبطب ماق ول بئاجحعو بئارغ

 ىلع ماق ناك نإو اذه يمرادلاو !هلوقعم يف ءايشأ ةميت نبا هنم لقنيو !نومتني

 «ناعإلا ةلأسم ىلع لب نايس هيف اهو ههيبشت دض نكي مل نكل مارك نب دمحم

 قياضملا هذه يف جولولا مدع هب قئاللا ناک و ‹«روهشملا كتحلا بحاص وه چ
4 
 ےہ



TIEناودعلا تاحفص ىلع ناه ربلا تاعفص  

 ام ةطرولا هذه نم هذقني سيلو همد لز ال يح امناسرف نم وه سيل لا

 ! هللا هحاس ةضهان ةجح ريغ نم لوقلا ره نم هیرظانمل هلیکی

 هل دلا تابثإ باتك» ةمجرتلا بحاص هعمل ام ةلمج يف اضيأ ىرتو

 نبا مساقلا يبأ نب دومحم دمحم يبأل «هشرع ىلع سلاجو دعاق هنأو لحو زع
 ةنسلا فيس ظافحلا ديس هنامز دحوأ ظفاحلا مامإلاب ET الا ا

 ةمخضلا فاصوألا نم كلذ رغ ىلإ نيدلا رصان نيعدتبملا عماق نيملسملاو

 لوقن ءالقعلا نيناج نم مهريغو ةطب نباو يلعي يبأو نوغازلا نع هيفو !ةعادخلا

 نم يطقرادلا ىلإ ةوزعملا تايبألا اضيأ هيفو !نيناحا ءالقع اهنم كحضي ةفيخس

 :اهرحأ فلات دنسب لحو الو لجح ريغ

 هدعقي هنأاودحجت الو قا اوت

 ةيقب هركذ عم «ولعلا» باتك يت تيبلا اذه ركذ نع نوصت يهذلاو

 بات مث عضولاب رقأ خيش هيف دنسب نينس عبس نبا وهو خيش نع ةياور) تايبألا

 !!(«نازيملا» يف هسفن كلذك اهركذ امك نقلي لفغم خيشو

 ريغ نم «دئاوفلا ف اهلك تابالا درس وةلا كرت قلا وبار

 ا لقني اضيأ ع ّيشدلاو «نابراقتم يشدلاو يهذلا ادنسو «دنس



 00 - ناودعلا تاحفص ىلع ناهربلا تاعفص

 ع ن ا ل وا رر رئاسلا لثملا Ra اںعاق

 :ةحافو

 تاللا عم ىزعلا دبع نَم ناوخإ ةقدانز لالض ةيرعشألا

 تالاققلا ىوسأ نسم هتربدت اذإ مهوقوارهجاورفك مهرب

E E E EETتالاحلا ىهوأ نم موقلا دئاقع  

 :رعاشلا هيف لوقي يذلا وه هنأك يمتسرلا اذهو

 لزاللا باتكلا ىوس تظفح ابو هلك متسر نبا اي كملعب ارفك
 لكشملا بيرغلا يف برطق تنك وأ هوجن ةياور يف سنوي تنك ول

 لبت م متسرل تيمتنا مث هلك ةفينح يبأ هقف تيوحو

 سيل :ىلاعت هلوق ريسفت يف يزارلا هنع لوقي يذلا ةعزخ نبا ديحوتو
 هل «مالكلا مذ»و يورملا «قوراف»و !لوقي ام ١ :ىررشلا] ( ءئیش هلثمک

 مهاعامسو ةياردلاو ةياورلا نيب عمج ْنَم ضعب طوطح اهاثمأ ىلع تدحو اذإ

 راكب لعف امك هيلع درلا متي ىح هفلؤم ىلع باتكلا ةبسن نم قثوتلل كلذ اغنإف
 !ةيعرفلا لئاسملا يق ينزملا ىلع در نيح- ةبيتق نبا

 ناكر هنأ :اهيفو )٤۳۲/۲٠١( «ءالبلا مالعا ریس» يف هتم رت !ةمسجلاو ةهبشملا نم ناك رهظي امك يم لا )١(

 !ةدودرملا ةدسافلا دئاقعلا كلت باحصأ نم هنأ ينعي اذهو (ةنسلا يف دادشلا نم



 ناودعلا تاحفص ىلع ناهرلا تاعفص ۵

 امك بتكلا نم مدقت ام ضعب هنع يوري نأ يهني رجح نبا ناكو

 هلثم عام” نأ ىلع لدي امم اذهو «خيبوتلاب نالعإلا» يف يواخسلا كلذ یکح

 !ةمجرتلا بحاص لاثمأ فالخب !ليوعتلل ال ليجستلل مدقت ام لث

 خيشلا وبأ هدنسأ ام امأ] :«خيبوتلاب نالعإلا» يت يواخسلا ظفاحلا لاق

 يدع نبا اذكو «نيعوبتملا ةمئألا ضعب قح ق مالكلا نم هل «ةنسلا» باتك يف

 ق ةۀبيش يأ نباک مهلبق ن نورحآو «دادغب خیرات» ف بيطخلاو ‹(«هلماک » ق

 نيدهتج مُهوك عم هداريإ نع مههزنأ تنك امن يئاسنلاو يراخبلاو «هفنصم»
 نم مالعألا ةاضقلا ٣ رزع اذلو هيف مهئافتقا بنج يغبنيف ةليج مهدصاقمو

 باتک هيلع انعم” نيح انخيش انعنم لب هضعبب ثيدحتلا هيلإ بسن نم انخويش

 .یھتنا [كلذ نم هيف ال هنع ةياورلا نم يورهلل «مالكلا مد»

 ىلع يلبنحلا يداها دبع نبا لامجلا ظفاحلا طخ ىرت نأ بحعلا نمو

 ثحبلا اذه يف انضفأ امنإو .هتصاخو هلهأل هعيمستو روكذملا ٍيَشدلا ءزج لثم
 ةرعاشألا) ةنسلا لهأل نيداعملا ةيوشحلا ءالؤه رمأ نم تسب ىلع ئراقلا نک

 حضاف لهح ىلع الإ يوطنت ال ىلا ةمئاقلا تاياعدلاب رتي ال ىح (ةيديرتاملاو
 كلذ ىلع مالكلا انيفوتسا دقو «حيحصلا رظنلاو ةميلسلا لوقعلا باحصأ دنع

 الا ادای راغ فلا و ی



 0۷ - ناودعلا تاحفص ىلع ناهربلا تاعفص

 ةلاسرلا هذه يف هيلع دودرم لا لاقلا صن

 مالسإلا ءاملع ىلع ناودع
 هدنع فقي دح هل نوک نأ بجی

 ىلع ييبتاعي فيصن دمحم ديسلا اههيجوو زاجحلا ةرخفم ىلإ بتك

 ««ظافخحلا ةركذت» لويذل اظيرقت ريحألا ءارهزلا ءزج يف اهتبتك يلا ةملكلا

 لوطو ةطالس نم اهريغ ىلعو اهيلع يرثوكلا تاقيلعت يف ام ىلإ يرظن تفليو

 .فلسلا ةمئأو ةمألا مالعأو ثيدحلا ءاملع ىلع ناسل

 يذلا يحئارشلا ظفاحلا نع )۲٠١( ص يف هبت اع ًالثم يل برضو

 نوکی نا نییو هنیب الئاح كلذ نكي ملف ًابتاک اراق نوکی نأ هرغص ق هتاف

 :دهف نب نيدلا يقت ظفاحلا هنع لاق امك

 ةررلا طه ق بار لارا ر ااا ةه ق ناب ل ااو

 لاحرلا ةفرعم نم ظح عم ةرهاب ةظفاح ىلع ةلاد ةركاذم مهيف ركاذي نيرحأتملا

 نيعتسي ناك و «هظفح ىلع كلذ يف هدامتعا ناكو «ثيدحلا بيرغو نيمدقتملا

 رداونلاو ةفيطللا ةرضاحلا يف هنامز ةبوجعأ ةباخملا هذمب وهو «هل أرقي نمي

 .«نيديغملا ظافحلا دحوأ ايضرف اهيقف هتمحرب هللا هدمغت ناكو ....ةفي طلا

 نبا فیرعت الواح «ظافحلا تاقبط ليذ» يف دهف نبا ظفاحلا هلاق ام اذه

 ةنس ق ملع نم هللا هبهو اع. هنامز ةب وجعأ ناک يذلا (AT*—V EA) يحئارشلا



Aناودعلا تاحفص ىلع ناهربلا تاعفص  

 ءيعفاشلا سيردإ نب دمحم مامإلا هقف يقو ~ ملسو هيلع هللا ىلص - لوسرلا
 .ايمُأ ناک هنأ عم ثيراوملاو ضئارفلا قو

 عم نوکیو ا لزا نوكي دقف «ةيماعلا ريغ ئراقلا ملعي امك ةيمألاو

 ىسيع يبأ ريبكلا مامإلاك «رثكأ وأ ملع يف ءاصحألا لهأ رابك نم كلذ
 اا و تا ی اوا

 مكحما بحاص هّديس نبا ميظعلا ةمالعلاكو - هللا باتك دعب مهنيد نوملسللا

 .ثيدحلا يف يذمرتلا ننس ةلرتم نع لقت ال ةغللا يف امهتلرمو ,صصحلاو
 رجا ن مج نأ لف اف مو نأ اراک ا

 يحئارشلا يف دهف نبا لوق ىلع هقيلعت يف يرثوكلا لعف امك «ةيماعلاب مهتيمأ

 .(۱٣۲ص)

 هذه زهتناف «ثيدحلا ةمئأب نعطلل همامأ عستا لاحلا نأ يرثوكلا نظو

 لب «نورقلا فالتحا ىلع ةاورلا نيب (ةرثك) مهلاثمألو» :هتقيلعت يف لاقو ةصرفلا

 إو ةياورلا ىلإ نوفرصني بيتاتكلا ف يجهتلا فورح مهملعت د رجع (مهبلاغ)

 نم نوقبيف «ةيرورضلا مولعلا ئدابم ليصحت لبق مهرغص نم عامسلا سلاح

 نكل ةياورلاب رهش نم ءالؤه نيب ناك نإو ....رصبتلاو رظنلا نع هللا قلحخ دعبأ

 نأ مهدوعتو رظنلا مهتسرام مدعو ملعلا لهأ نع مهدعبل مهتيماع ىلع اولازي م
 نم مهدانعام لمحت مه نيمزالملا هک نیرتعم مهدحو ةمأ اوشسيعي

 .«تاياورلا



 ۹ - ناودعلا تاحفص ىلع ناه ربلا تاعفص

 ثيدحلا ءاملع نم (ةرثكلا) ىلإ مئاتشلا هذه يزرثوكلا لسرأ نأ دعبو

 رطاخ دفتح هلاب ىلع رطح !نورقلا نم نرق لهأب ديقتم ريغ (مهبلاغ) لب
 هل ةملك مامإلا ذاتسألا ىلع دريف «دحاو رجحب نيترمت يمري نأ وهو ثيبخ

 هدبع دمحم خيشلا مهمذ نمل مقتني نأو «ةينارصنلاو مالسإلا» باتك يف ةروهشم

 ۰ .مهماقم مرتحيو ¬ هللا هر - مهلجي ناك نمم

 كرتلا ناملغ يف لوقي هدبع دمحم خيشلا مامإلا ذاتسألا نأ يرثوكلا ىأر

 مالسإلا ىلإ اوعاج» :ةيسابعلا ةلودلا نمز مهيديأ ىلع مالسإلا محعتسا نيذلا

 د ا ر اا لک ا ا ا ر ع ر
 عم يلصيو هتولخ يف هدبعی هعم ها لمحي ناک مهنم ریثکو «ممادحو ىلا ءيش

 مهنمو مهريغو راتتلاك نورحآ مالسإلا ىلع ادع مث «هتطلس نيكمتل تاعامجلا

 مهتلزتم سانلا فرعي يذلا ملعلا نم دشأ ءال ودع يأ «هرمأ لوت ْنَم
 .«؟مهریس حبق مه فشکیو

 مهكيلاممو كرتلا دانجأ يف كلذ لوقي مامإلا ذاتسألا نأ يرثوكلا ىأر

 لاقف ةيبرعلا راطقألا يف نيثّدحلا نم مه مقتني نأ دارأف «هدعب نمو مصتعملا نمز

 :(مهبلاغ) لب ثيدحلا لهأ نم (ةرثكلا) ارکاذ ةثيبخلا تاقيلعتلا هذه ق



 ناودعلا تاحفص ىلع ناهربلا تاعفص ا

 لبق اهيلع اوناك يلا مهلحم ةفأش دعب مهوقع نم مالسإلا لصأتسي م و»
 ةيباصو «ةيدابلاب ةينئوو «ماشلاب ةينارصنو «نيطسلفب ةيد وهي نم  مالسإللا

 مه ام نيناظ «ةهبشملا ءامدق نم اهريغو «ةيولعلا مارحألا ةدبع طساوو «ناّرح

 .«!!حيحصلا داقتعالا وه هيلع

 فقو دقو «ثيدحلا ءاملع (بلاغ) يق يرثوكلا هلوقي ام ضعب اذه

 تاقيلعتلا هذه يف هعيذيل مهموصح يف موصخلا هلوقي امع ثحبلا ىلع هتايح
 .ةمألا بولق نم ةمئألا ةمرح مدهيف

 راد يف نأب هتاقيلعت رشان لضافلا انقيدص عنقأ نأ رمألا هب غلب دقو

 رادو ميسسجتلاب هيف لاق ةيميت نبا مالسإلا خيش طخ اباتك ةيرهاظلا بتكلا
 ءاهارد ج نيب قلوفط ذنم تاو افا هللا ههر يا ناك ةيرهاظلا بتكلا

 هذه بتاك امهدحأ ةيميت نبا مالسإلا خيش طح ناءرقي قشمد يف نانثا ناك و

 م مالسإلا نإ :هلوقب نوينعملا مه نم يردن الف نورقلا فالتخا ىلع ثيدحلا ءاملع نع ملكتي يرثوكلا (١ر

 دهع بيرق مهنم ناك نم ينعي ناك نإف مالسإلا لبق اهيلع اوناك يتلا مهلحن ةفأش دعب مهوقع نم لصأتسي

 ظفاحلل نيرصاعملا نماثلاو عباسلا نرقلا لهأ ينعي ناك نإو ءةيصم كلتور نوعباتلا ءالؤهف مالسإلا ردصب

 يقلا لحللا ةفأش نم ةيمالسإلا ناطوألا ريهطتل نورقلا ةينامغلاو نورقلا ةعبسلا فكت م فيكف يعارشلا

 !!(بيطخلا نبا بحلا) !ثيدحلا ةمئأ ىلع يرثوكلا هب رختفي يذلا رصبلا وه اذهأ ؟مالسإلا لصق اهيف تناك

 دوهيلل نوزيجب نوينامورلا نكي مل لب ءةيدوهي رايد نكت م مالسإلا ءاج ال نيطسلفف ىرخأ ةلاهج هذهو (۲ر

 ( .نيطسلف يف نطوتلا ذنموي



 - ٦۱ - ناودعحلا تاحفص ىلع ناهربلا تاعفص

 فرعأ نم انأو يملقب الوقنم ناك هطحخ نع ًالقن هبتك نم عبط يذلاو روطسلا

 .هطخب ةبوتكملا ةيميت نبا بتكب سانلا

 نلعأل دعتسم انأف ةيميت نبا طخ ادوحجوم اذه ناك نإ :يقيدصل تلقف

 نإ امأو ءةلاأسملا هذه يف يرثوكلا يأر ىلإ يمامضنا داهشألا سوؤر ىلع

 دق كنأ قيدصلا اهيأ ملعت نأ يفكيف مالسإلا خيش طخب كلذ راهظإ نع متزجع
 لوقي انئاملع ىلع دتعم انفلسل ودع يبوعش ةيرف ةيرفلا هذه نأو تعدح

 .«ةطساولا رربت ةياغلا» ةدعاقب

 يف ةبيتق نبا مامإلا ةمجرت بتكي نأ دارأ امل هنأ فلسلل هضغب ةلثمأ نمو

 :تاملكلا هذه ريغ هيف هلوقي ام دج مل روطس ةئالث

 ةمئأ دحأ «ةبيتق نب ملسم نب هللا دبع دمحم وبأ فيناصتلا بحاص وه»

 لهأ بتك نم هيوري ام ىلع هيبشتلا يف دمتعي دق ءةياورلا ليلق يرابخأ «بدألا
 نیعبسو تس ماع تام .هريغ هقٹوو مكاحلا هبذك «بصّنلاب مهي 'باتكلا

 . «نیتئام و

 ناك اميظع امامإ ام يرثوكلا روصي يلا ةبذاكلا ةروصلا هذه ىلإ رظناف

 هللا یقلیسو لسو هيلع هللا ىلص - مساقلا نآس نع اغفاذف «نآرقلل امدا

 ءةيولعلا مارج ألا ةدبعو ةئباصلا فص يف قارعلا ىلإ نيبوسنملا ثيدحلا ءاملع عضو هنأ يرثوكلا نم بجعلار )١(

 .ًانيطسلف الو ًاماش نكي م وهو هيبشتلا يف بانكلا لهأ ذيملت هلعج هلاب امف «أبقارع ناك ةبينق نباو



 ناودعلا تاحفص ىلع ناهربلا تاعفص 2

 ءالؤه هب بذكي ةهبشملا ىلع درلا ين هفينصت نم باتك هدي ينو لجو زع

 .هيلع ءارتفالاو هبس نيزيجتسلملا

 «الضاف انيد ةقث ناك» هيف يدادغبلا بيطخلا لوق ةبيتق نبا بسحو

 چ بغ ار :لئاقلا يهذلا ظفاحلا دهع “للا همايأ نم هيلع ءاملعلا ءاتنو

 ؛هيلع ءانثلا نسحأ نمم ناك يذلا يطويسلا لالجلا نامز ىلإ مت (هلقن ي همها

 مهتي ةبيتق نبا يف ةيعقولا زاجتسا نم) :نولوقي اوناك برغملا لهأ نأ هبسح لب

 .(هيف ريخ ال هفينصت نم ءيش هيف سیل تیب لک) :نولوقیو (ةقدنزلاب

 ةمالسو نيسح هط هنم لقأ لاق ول انئاملع ف يرثوكلا هلوقي ام نإ
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